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يرکف نافرحنم  مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

باتک تاصخشم 

يرکف نافرحنم  و  (ع ) يرکسع نسح  ماما  ناونع : 
( روآدیدپ -) 1331 داوجدمحم ، یسبط ، ناگدنروآدیدپ : 

( رگ فیصوت  ) مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما 
نتم عون : 

هلاقم سنج : 
یکینورتکلا

یسراف نابز : 
نایبت یناسر  عالطا  یگنهرف و  هسسوم  اوتحم :  بحاص 

 ( ع همئا (  لیاضف  رگفیصوت : 
ناماما هریس 

 ( ع همئا (  ملع 
1387 نایبت ، یناسر  عالطا  یگنهرف و  هسسوم  مق : رشن :  تیعضو 

 : - شیاریو
 : هصالخ
 : بطاخم

هحفـص يور  زا  ناونعبو  یناهج  هکبـش  یـسرتسد : هویش  IE6 یبرع + ؛ نوـتم  یناـبیتشپ  اـب  زودـنیو 98 ؛ + متـسیس : تاموزلم   : , تشاددای
یکینورتکلا ياه  هدادناونع  شیامن 

oai:tebyan.net/6055 هسانش : 
1387/12/3 دروکر :  داجیا  خیرات 
1387/12/3 دروکر :  رییغت  خیرات 

1389/6/28 تبث :  خیرات 
ناگیار لاتیجید :  ءیش  تمیق 

هعیلط

تثعب و زاغآ  اب  هک  دوب  یمالـسا  ياههشیدـنا  زا  ینابزرم  تسارح و  مالـسلامهیلع  ناموصعم  ربمایپ و  یلک  ياههمانرب  فادـها و  زا  یکی 
هک نانچ  دـناهتخادرپ . ریطخ  مهم و  هفیظو  نیا  هب  دوخ  ینامز  طیارـش  بسانت  هب  راوگرزب  ناماما  زا  کیره  هدـش و  عورـش  ربماـیپ  توعد 

نانآ و ریغ  همهارب و  هقدانز ، اهيرهد ، دـننامه : اههورگ  زا  يرایـسب  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  مینکیم ، هظحـالم 
یمالـسا ینید و  ياههشیدـنا  زا  جراخ  راکفا  اما  هدوب ، ناملـسم  رهاظ  هب  هک  يرایـسب  ياههورگ  دارفا و  اب  مالـسلامهیلع  ناـماما  نینچمه 

، دندشیم یتاضقانت  ای  تاهابتشا  راچد  يدارفا  ای  درف  رگا  هک  لکـش  نیدب  دنتخادرپیم . يدج  هلباقم  وگ و  تفگ و  ثحب و  هب  دنتـشاد ،
رکف نیا  دشیم ، ساسحا  هک  نیمه  اما  دندرکیم ؛ زاغآ  ار  دوخ  راک  يریگعضوم  هنوگ  ره  زا  رود  هب  يرگنـشور و  تیاده و  هب  تسخن 
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نیمه زین  یهاگ  و  دـندزیم . نانآ  هیلع  يرگاـشفا  هب  تسد  ًاروف  تسا  هداد  ناـشن  ار  دوخ  راکـشآ ، اـی  ناـهنپ  یناـیرج  لاـبند  هب  یفارحنا 
دـشیم هاگ  هتخادنا و  ماد  هب  مه  ار  سابع  ینب  يافلخ  درکیم ، راکـشآ  یمالـسا  هعماج  رد  ار  دوخ  ییون  سابل  رد  زور  ره  هک  اههشیدنا 

هتفرگ الاب  یمالسا  هعماج  رد  نآرق » قلخ   » هلأسم مالسلاهیلع  يداه  ماما  نامز  رد  ًالثم  دومنیم . میسرت  ار  ماظن  تسایس  طلغ ، راکفا  نامه 
اههجنکـش اهراشف و  نیرتدب  ریز  رد  ار  فلاخم  هورگ  هتـسد ، کی  زا  تیعبت  هب  یـسابع  هفیلخ  دنچ  دوب و  هدرک  ادـیپ  يدایز  نارادـفرط  و 

هجنکش هدروخ و  يدایز  قالـش  هدیقع ، نیمه  رـس  رب  لاس 220 ق . رد  هک  یناـسک  هلمج  زا  دـندرکیم . دوخ  هدـیقع  زا  يوریپ  هب  راداو 
هفیلخ اب  هتـشادرب و  دوخ  هدـیقع  زا  تسد  ات  دنتـساوخیم  وا  زا  هک  دوب  [ 1  ] لبنح نب  دمحا  درب ، رـس  هب  نادنز  رد  یتدـم  دـید و  یناوارف 

ياهدع هک  دوب  تهج  نیمه  یمالسا ، تما  زا  مالسلامهیلع  ناماما  نتخاس  ادج  ياههزیگنا  للع و  زا  یکی  کشیب  دوش . رظن  مه  یـسابع 
ار ناناوج  دنناشکب و  دنهاوخیم ، دوخ  هک  ییوس  تمس و  هب  ار  هعماج  یمالسا ، تفالخ  تردق  زا  هدافتسا  اب  دنتساوخیم  ربخیب  ادخ  زا 
، دـندوب هداد  جاور  هدرک و  یحارط  شیپ  زا  هک  یلطاـب  ياههشیدـنا  ناـمه  ناـماد  رد  ار  اـهنآ  دـننک و  تسـس  ینید  ياـهرواب  هـب  تبـسن 

يدج ياهشالت  نیا  زا  یکچوک  رایـسب  شخب  هب  راتـشون ، نیا  دیامن . یگداتـسیا  مجاهت  نیا  ربارب  رد  هنادازآ  دـناوتن  یـسک  ات  دـنزادنیب 
تسا . هتخادرپ 

یمالسا هشیدنا  زا  ینابهگن  ماما و 

اب و  درکیم . دـیدهت  ار  یمالـسا » هعماج   » وس ره  زا  نوگانوگ  راکفا  هک  دوب  يراوشد  تخـس و  ياهنارود  زا  یکی  مهدزای ، ماما  نارود 
اههورگ و ربارب  رد  هدـیزرون و  تلفغ  هلأسم  نیا  زا  ياهظحل  دوخ ، ناردـپ  دـننامه  يو  اـما  دربیم ، رـس  هب  راـشف  تیاـهن  رد  ماـما  هک  نیا 

ریاـس ناتــسرپ و  هناـگود  هـیفقاو ، هضّوَـفُم ، تـالُغ ، ناـیفوص ، هـلمج : زا  یمالــسا  دـض  یتادراو و  ياههشیدــنا  یطاـقتلا و  ياـهبتکم 
درکیم . بآ  رب  شقن  هدومن و  یثنخ  ار  اهنآ  ياهراک  دوخ ، صاخ  ياههویش  اب  هتفرگ و  عضوم  تخس  ناشیدنارگد ،

قارع فوسلیف  نتخاس  هاگآ 

هک نیا  لایخ  هب  يو  يدنِک .» قاحسا   » مان هب  تسیزیم  قارع  رد  یفوسلیف  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نامز  رد  دناهتـشون : ناخروم 
يزور دسیونیم : بوشآرهش  نبا  دش . نآرق  ضقانت  رد  یباتک  فیلأت  نیودت و  لوغشم  تسـشن و  هناخ  رد  دراد ، دوجو  ضقانت  نآرق  رد 

ییاناوت درف  امـش  نیب  رد  ایآ  دومرف : يو  هب  ماما  دش . دراو  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رـضحم  هب  يدنِک  قاحـسا  نادرگاش  زا  یکی 
وا نادرگاش  زا  همه  ام  تفگ : وا  دراد !؟ زاب  راک  نیا  زا  ار  وا  دـنک و  در  هدرک ، زاغآ  هک  هچنآ  رد  ار  يدـنِک  ناتداتـسا  هک  دوشیمن  ادـیپ 
وت هب  هک  ار  هچنآ  اـیآ  دومرف : ترـضح  مینک !؟ ضارتعا  دوخ  داتـسا  رب  لـئاسم  رگید  رد  اـی  صوصخ  نیا  رد  میناوتیم  هنوگچ  میتـسه و 

زاـین هچ  ره  هب  شاـب و  هتـشاد  یکین  ترـشاعم  يو  اـب  تسخن  ورب و  وا  دزن  هب  دومرف : ماـما  يرآ . درک : ضرع  یناـسریم ؟ وا  هب  مزوماـیب ،
وا مسرپـب . وـت  زا  ار  نآ  مراد  تسود  هک  تسا  هدیـسر  منهذ  هب  یلاؤـس  وـگب : وا  هب  یتـفرگ ، سنا  وا  اـب  هک  یماـگنه  نک . شکمک  دراد ،
هک دراد  دوجو  لاـمتحا  اـیآ  دـسرپب : وت  زا  دـیایب و  وت  دزن  نآرق  نیا  هدـنروآ )  ) هدـنیوگ رگا  وگب : وا  هب  سپ  نک . لاؤـس  تفگ : دـهاوخ 

دوجو لامتحا  نیا  يرآ ، تفگ : دهاوخ  وت  هب  وا  یتسه ؟ نآ  یپ  رد  ياهتشادنپ و  امش  هک  دشاب  نآ  زا  ریغ  راتفگ ، نیا  زا  دنوادخ  دوصقم 
ینادیم هچ  امـش  وگب : وا  هب  تفگ ، نینچ  نوچ  دـنکیم . كرد  ار  اهنآ  دوشیم و  یناـعم  هجوتم  رتهب  ندینـش ، ماـگنه  ناـسنا  اریز  دراد .

هدرک لامعتـسا  دوخ  یناعم  ریغ  رد  ار  نآرق  ظافلا  وا  ياهدرک و  روصت  امـش  هک  دـشاب  يزیچ  زا  ریغ  نآرق  تاملک  هدـنیوگ  روظنم  دـیاش 
یتدم دیدرگ و  راپسهر  یقارع ، فوسلیف  دوخ ، داتسا  يوس  هب  هدش و  صخرم  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  روضح  زا  درم  نآ  دشاب .

کی تفگ : يدنِک  دیسرپ . وا  زا  ار  ماما  يداهنشیپ  لاؤس  بسانم ، تصرف  رد  ماجنارس  درک و  راتفر  یکین  هب  وا  اب  ترـضح  نآ  روتـسد  هب 
هک تفایرد  درک و  رکف  يرادقم  هدرک و  یگنرد  يدنِک  دومن . نایب  ار  ماما  نخس  رگید  راب  يو  نک . نایب  میارب  ار  نخـس  نیا  رگید  هبترم 
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شدرگاش هب  يور  نیا  زا  دـمآ . حیحـص  ًالماک  نخـس  نیا  شرظن  رد  تسا و  لـمتحم  ًـالماک  رما  نیا  یملع  رظن  زا  مه  تغل و  رظن  زا  مه 
: متفگ دـیوگیم : يوار  تسا ؟ هتفگ  وت  هب  ار  نآ  یـسک  هچ  یتـخومآ و  اـجک  زا  ار  نخـس  نیا  ییوگب  هک  مهدیم  دـنگوس  ار  وت  تفگ :
هب دنک و  ادیپ  تسد  يزیچ  نینچ  رب  تسا  لاحم  وت  دننامه  يدرف  ! زگره تفگ : مدیسرپ . امـش  زا  اذل  تشذگ ؛ مبلق  رب  هک  دوب  يزیچ  نیا ،

يرکـسع دّـمحموبا ـ  هک  دوب  يروتـسد  نیا ، متفگ : يدروآ ؟ اـجک  زا  ار  نخـس  نیا  هک  وگب  نم  هب  لاـح  دـسرب ! نخـس  نیا  زا  هبترم  نیا 
یـشتآ سپـس  دوشیم . رداص  نادـناخ  ناـمه  زا  اـهنت  ینانخـس  نینچ  هک  ارچ  یتفگ ، تسرد  تفگ : تسا . هداد  داـی  نم  هب  مالـسلاهیلع ـ 

[ . 2 . ] دنازوس شتآ  رد  دوب ، هتشون  هک  ار  هچنآ  ره  هدرک و  تساوخرد 

هضوفم تالغ و  اب  دروخرب 

؛ دوب هضّوفم  تالغ و  ربارب  رد  يریگعضوم  انامه  تشاد ، يرکف  نافرحنم  اب  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  ییاـهدروخرب  رگید  زا 
ربمایپ نیا  سپـس  هدرک ، راذگاو  وا  هب  ار  زیچ  همه  ربمایپ ، ندرک  قلخ  اب  شنیرفآ  يادتبا  رد  دنوادخ  دنتـشاد : هدیقع  هک  ییاهنامه  ینعی 

هداد مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  ار  رایتخا  نیا  دنوادخ  دناهتفگ : یخرب  و  تسا . هدـیرفآ  ار  تسه  وا  رد  هک  هچنآ  ره  ایند و  هک  تسا 
زا تهج  نیدب  تشاد ، یپ  رد  يراوگان  ياهدمایپ  و  دزیم ، ناناملـسم  دیاقع  رب  يدـیدش  همطل  یفارحنا  هشیدـنا  نیا  نوچ  و  [ . 3 . ] تسا

. دندرک دادملق  رافک  دوهی و  زا  رتدـب  ار  هفیاط  نیا  تفرگ و  رارق  مالـسلامهیلع  ناموصعم  شهوکن  دروم  طلغ ، رکفت  نیا  شیادـیپ  زاغآ 
ربماـیپ و هراـبرد  ّولُغ  طـلغ ، رّکفت  نیا  راـثآ  زا  یکی  هک  ارچ  دـندوب . هتفگن  مه  اراـصن  دوهی و  یتـح  هک  دـندوب  هدـش  یعدـم  يزیچ  اریز 

تشادیم رذح  رب  يراکفا  نینچ  اب  يدارفا  نینچ  يوریپ  زا  ار  ناناملسم  مالسلاهیلع  يرکسع  ماما  ور ، نیا  زا  دوب . مالسلامهیلع  ناموصعم 
دنرادرب . تسد  دوخ  رواب  زا  هک  نآ  دیما  هب  درکیم ، دروخرب  هناراوگرزب  رایسب  ناگدروخ  بیرف  ناشیدناهداس و  زا  یخرب  اب  یهاگ  و 

دایز نب  سیردا  يرکسع و  ماما 

. مدرکیم ّولُغ  اهنآ  هرابرد  هک  مدوب  يدارفا  هلمج  زا  نم  تفگیم : يو  هک  هدرک  لقن  ییاثوت » رَفَک  داـیز  نب  سیردا   » زا یـسلجم  همـالع 
ناکلپ رب  ار  دوخ  یگتـسخ  طرف  زا  مدـش ، رهـش  دراو  هک  یتقو  مدـش ؛ ارماس  هناور  مالـسلاهیلع  يرکـسع  دـمحموبا  اب  رادـید  يارب  يزور 

هک یمارآ  ندیبوک  يادص  اب  رگم  مدشن  رادیب  سپ  دوبر ؛ ارم  نامـشچ  باوخ  نیب  نیا  رد  متخادرپ . تحارتسا  هب  یمک  هتخادنا و  یمامح 
ياج زا  ًاروف  متخانش . ار  وا  هدش و  رادیب  باوخ  زا  هراشا  نامه  اب  سپ  دوب . مالسلاهیلع  يرکسع  ماما  تسد  رد  هک  یتسدبوچ  هلیـسو  هب 

تاقالم نیا  رد  ماما  هک  ینخـس  نیلوا  مدز ، هسوب  ار  شکراـبم  يوناز  اـپ و  دـندوب ، بسا  رب  راوس  ترـضح  نآ  هک  یلاـح  رد  هتـساخرب و 
ناگدنب نانآ  هکلب  سیردا ! يا  [ 4 [ ؛» نولمعی هرمأب  مه  لوقلاب و  هنوقبـسیال  نومرکم ، دابع  لب  ! » سیردا ای  : » دوب نیا  دومرف ، نم  هب  هاتوک 
دنتساوخ هیآ  نیا  ندرک  ناونع  اب  ترضح  اج  نیا  رد  دننکیم ». لمع  يو  نامرف  هب  دنریگیمن و  تقبـس  وا  رب  راتفگ  رد  دنیادخ و  برقم 

هب ام  هک  ارچ  میرادـن ؛ دـنک ، هدارا  دـنوادخ  هک  نآ  زج  يرایتخا  چـیه  دوخ  زا  ام  تسا و  لطاب  ام  هرابرد  ّولُغ  هشیدـنا  هک  دـننامهفب  وا  هب 
، دوب هدـش  هاگآ  ًالماک  مالـسلاهیلع  يرکـسع  ماما  هاتوک  باوج  زا  هک  سیردا  میهدیم . ماجنا  ار  وا  نامرف  هدوب و  ادـخ  هدارا  رما و  لابند 

[ . 5 . ] مسرپب امش  زا  ار  هلأسم  نیا  ات  مدوب  هدمآ  اریز  تسا ؛ سب  مالک  نیمه  ارم  نم ! يالوم  يا  تفگ : ماما  خساپ  رد 

میهاربا نب  لماک  يرکسع و  ماما 

مالـسلاهیلع رـصع  ماما  زا  ار  دوخ  تالاؤس  خساپ  يو  تشاد ، ماما  اب  هضّوفم  زا  یهورگ  یگدنیامن  هب  میهاربا » نب  لماک   » هک یتاقالم  رد 
ماما میهاوخیم ». ام  دـهاوخب ، وا  رگا  سپ  تسا . یهلا  تیـشم  ياهفرظ  ام  ياـهلد  هکلب  دـناهتفگ ، غورد  هضّوفم  درک : تفاـیرد  نینچ 
دوخ خساپ  : » دومرف میهاربا  نب  لماک  هب  هضّوفم ، هتفگ  ّدر  مالسلاهیلع و  رـصع  ماما  شدنزرف  راتفگ  دییأت  تهج  رد  مالـسلاهیلع  يرکـسع 
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[ . 6 ...« ] زیخرب ياج  زا  ياهتسشن ، اجنیا  هچ  يارب  رگید  يدرک ، تفایرد  ار 

هیفقاو ربارب  رد  يریگعضوم 

یسوم دنتشاد : اعّدا  هک  دندوب  ییاهنآ  دمآ ، دیدپ  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  تداهش  زا  سپ  هک  یفارحنا  ياههورگ  زا  رگید  یکی 
یـسیع نب  ناـمثع  هزمحیبأ و  نب  یلع  يدـنق ، ناورم  نب  داـیز  هفیاـط ، نیا  ناراذـگناینب  تسا . هتفرن  اـیند  زا  زوـنه  مالـسلاهیلع  رفعج  نب 

، تشاد دوجو  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  یلاوما  رفن ، هس  نیا  دزن  هک  دوب  نیا  راک ، زاغآ  رد  نانآ  راکنا  تلع  دنـشابیم و 
ار مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  تداهـش  دنهد ، لیوحت  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  شدنزرف  هب  ار  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  لاوما  دنتـساوخیمن  نوچ 

نب یـسوم  شردـپ  ماقم  مئاق  وا  اریز  دـننادرگزاب ، ار  لاوما  ات  دوب  هتـشون  اهنآ  هب  هک  مالـسلاهیلع ـ  اضر  ماما  همان  خـساپ  رد  دـندش . رکنم 
: تشون ترـضح  هب  یـسیع  نب  نامثع  اما  دـندش و  دوخ  دزن  رد  یلوپ  نینچ  رکنم  هزمحیبا ، نبا  يدـنق و  داـیز  تسا ـ  مالـسلاهیلع  رفعج 

ایند زا  ییوگیم  دوخ  هک  نک  لمع  ياهنوگ  هب  کنیا  مه  وت  هتفگ و  یلطاب  نخـس  دنک ، ییاعدا  نینچ  هک  ره  تسا و  هدنز  زونه  تردـپ 
زا مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  تماما  رد  فقوت  اب  هورگ  نیا  يرآ ، [ . 7 .... ] مهدب وت  هب  يزیچ  هدادـن  روتـسد  نم  هب  وا  یلو  تسا . هتفر 
نب دمحا   » زا یسلجم  همالع  [ . 8 . ] دنتفای راهتشا  زین  هروطْمَم »  » هورگ هب  هدوب و  مالسلامهیلع  ناماما  تئارب  نیرفن و  نعل ، دروم  ادتبا  نامه 
نب یسوم  ترضح  رب  هک  یـسک  هرابرد  يو  زا  هتـشون و  همان  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  ام  نارای  زا  یخرب  هدرک : تیاور  رّهطم »

؟ میوج يرازیب  ناـنآ  زا  اـی  مشاـب  هتـشاد  تسود  ار  اـهنآ  اـیآ  هک : دوب  هدرک  لاؤس  تسا ـ  هتفرن  رتارف  و  هدرک ـ  فـقوت  مالـسلاهیلع  رفعج 
هاگـشیپ رد  نم  يوجب و  يرازیب  وا  زا  دزرماـین ، ار  تیومع  دـنوادخ  یهاوخیم ؟ شزرمآ  تیومع  يارب  اـیآ  : » دومرف خـساپ  رد  ترـضح 

رضاح ناشناگدرم  هزانج  عییـشت  رد  نکم و  تدایع  ناشنارامیب  زا  شاب ، هتـشادن  یتسود  نانآ  اب  سپ  میوجیم . يرازیب  اهنآ  زا  دنوادخ 
اهنآ رب  دـشابیمن ، دـنوادخ  يوس  زا  هک  ار  یماما  ای  و  دـنوش ، رکنم  راگدرورپ  يوس  زا  ار  یماما  هاوخ  ناوخن ، زاـمن  ناـشتاوما  رب  وشم و 

تماما دشاب و  هتساک  نامدادعت  زا  هک  تسا  یسک  دننام  دنادب ، هفاضا  ار  ام  دادعت  هک  یـسک  نادب ، دنـشاب . ثیلثت  هب  لئاق  ای  دنک و  هفاضا 
ترضح تسا و  نایفقاو »  » فیدر رد  مه  شیومع  هک  تسنادیمن  هدننک  لاؤس  صخش  نایرج ، هبتاکم و  نیا  زا  لبق  ات  دنک ». راکنا  ار  ام 

[ . 9 . ] تخاس هاگآ  عوضوم  نیا  زا  ار  وا 

یقرواپ

ص 456. ج 4 ، هعبرالا ، بهاذملا  قداّصلا و  مامالا  ص 195 / ج 7 ، يربط ، خیرات  ص 472 /  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 1]
ص 267. ارماس ، دیشروخ  اب  ص 424 / ج 4 ، مالسلا ، هیلع  بلاطیبا  لآ  بقانم  [ 2]

ص 99. رشع ، يداح  باب  حرش  [ 3]
26 و 27. ءایبنا /  [ 4]

ص 283. ج 50 ، راونالاراحب ، [ 5]
ص 148. یسوط ، خیش  ۀبیغلا ، [ 6]

ص 43. نامه ، [ 7]
ص 267. ج 5 ، راونالاراحب ، [ 8]

ص 219. ج 3 ، هّمغلا ، فشک  [ 9]
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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)
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)
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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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