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دیشروخ ردام  (س ) هنمآ

باتک تاصخشم 

دیشروخ ردام  س )  ) هنمآ ناونع : 
( روآدیدپ ) یبیط ن  ناگدنروآدیدپ : 

( رگ فیصوت  ) بهو تنب  هنمآ  ه- -48ق . 
1387 نایبت ، یناسر  عالطا  یگنهرف و  هسسؤم  مق : رشن :  تیعضو 

نتم عون : 
هلاقم سنج : 

یکینورتکلا
يدرف  ياه  همان  تشذگرس  رگفیصوت :  یسراف  نابز : 

نخس زاغآرس 

هچنآ تسا . كدنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  ردام  راتفر  قالخا و  اهنامرآ و  زا  یخیرات  تاعالطامیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ناوتیم ار  اهیلع  هللا  مالس  هنمآ  ترضح  یناگدنز  . دیوگ یم  نخس  رون  ردام  زا  هک  تسا  يدودحم  دانسا  ساسا  رب  هدمآ  راتـشون  نیا  رد 

. نآ زورفا  تفرعم  ياهسرد  جاودزا 4 - مالسلااهیلع 3 - هنمآ  يالاو  تافص  يو 2 - نادناخ  ياهیگژیو  - 1 درک : یسررب  هنیمز  راهچ  رد 

هنمآ رابت 

رد راوگرزب  ود  نیا  دـمآیم . رامـش  هب  [ 1  ] يزعلادـبع رتخد  هرب   » شراوگرزب ردام  تسا و  فاـنم  دـبع  نب  بهو  رتخد  مالـسلااهیلع  هنمآ 
ياـه تلـصخ  زا  هدوب ، ومعرـسپ  ومعرتخد و  هنمآ  رداـم  ردـپ و  عقاو  رد  دنـسر و  یم  يول  نب  بعک  نب  هرم  نب  بـالک  هب  فیرـش  بسن 

زا ینیرز  ياهگرب  هدوب و  کیرش  هکم  هوکش  رپ  ثداوح  شیرق و  گرزب  ياهراختفا  رد  هراومه  هرهزونب   » نادناخ . دندرب یم  هرهب  هباشم 
رمق  » تشاد و مان  هریغم  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  موس  ياین  فانم ، دـبع  . تسا هدـش  نیزم  اهنآ  نیرفآراختفا  ماـن  هب  هکم  خـیرات 

، يراگزیهرپ وا  راعش  : » دنسیون یم  نینچ  شا  هراب  رد  ناراگن  خیرات  تشاد . هژیو  یتیعقوم  مدرم  بلق  رد  وا  دشیم . هدناوخ  [ 2 « ] ءاحطبلا
نیا و  دوب ، فانم  دبع  نادنزرف  اب  مارحلا  هللا  تیب  جاجح  يرادنامهیم  تیاقـس و  دوب . محر  هلـص  مدرم و  اب  يراتفرشوخ  اوقت ، هب  توعد 
هرهچ ییابیز  اهنت  هن  هکم ) هام  « ) ءاحطبلارمق  » رتخد هنمآ  دوب ». یقاـب  دوخ  توق  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـمز  اـت  هوکـش  اـب  بصنم 

راوگرزب فیرـش و  نادـناخ  زا  زین  هنمآ ، ردام  هرب ،  .» دوب هدرب  ثرا  هب  ردـپ  زا  زین  ار  يراد و ... مدرم  يراکزیهرپ ، نوچ  ییاـهیگژیو  هکلب 
هوـلج نیرتاـبیز  زا  و  تسا . بسن  نیمه  زا  زین  هبیبـح  ما  هرب ، رداـم  دراد . كارتـشا  فانمدـبع  نب  بـهو  اـب  بـسن  رد  هدوـب . بـالک  ینب  »

. دیآیم رامش  هب  هرهطمماحرا  »

هنمآ يالاو  ياهیگژیو 

هراشا

تمظع هدـنهد  ناشن  دارفا  یقالخا  ياهیگژیو  تسوا . هتـسیاش  قالخا  وکین  تافـص  دزاس ، یم  هنادواج  ار  یمدآ  زیچ  ره  زا  شیب  هچنآ 
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، هنمآ يراگتـساوخ  زا  لبق  بلطملادبع ، . دوش یم  نایب  ءاحطب  ریپ  بلطملادبع ، نابز  زا  تافـص  نیا  نیرت  هتـسجرب  تسا . نانآ  تیـصخش 
يرتخد وا  دننام  هکم  رد  وت و  ناشیوخ  زا  تسا  يرتخد  هنمآ  مرـسپ ، : » تفگ نینچ  دمآ و  مشاهینب ، يابیز  دنمورب و  ناوج  هللادـبع ، دزن 

تزع و هب  دـنگوس  [ 3;  ] هنید هلقاع  هرهطم  هرهاط  اهـسفن  یف  همـشتحم  اهنال  اهلثم  هکم  لـها  تاـنب  یف  اـم  هللاوف  : » دومرف سپـس  و  تسین ».
نید میهف و  لـقاع و  دراد و  هزیکاـپ  یـسفن  تسا و  بدا  اـیح و  اـب  وا  اریز  . تسین هـنمآ )  ) وا لـثم  يرتـخد  هـکم  رد  هـک  دـنوادخ ، لـالج 

اب جاودزا ، بسن و  رظن  زا  زور ، نآ  رد  هنمآ )  ) وا :» دسیونیم نینچ  خـیرات  هک  دوب  نانچ  وناب  نیا  یکاپ  تفع و  قیمع و  شنیب  تسارواب ».
هک ياهنوگ  هب  . تسا يدام  ياه  هولج  زا  يرود  یتسیز و  هداس  وناب  نیا  رگید  هتسجرب  تافـص  زا  [ . 4 .« ] دوب شیرق  نارتخد  نیرت  تلیضف 

تـشوگ هک  مشیرق  زا  ینز  دنزرف  نم  انامه  [ 5 « ] دـیدقلا لکات  شیرق  نم  هءارما  نبا  انا  امنا  :» دـیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
: تسا نینچ  ردام  هنادواج  نیا  هتسجرب  تافص  زا  یشخب  . دروخ یم  هدیکشخ 

( هنید  ) يروابنید

اب زین  ار  هیلع  هللا  تاولص  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  دندناوخ . یم  برعلا  نایدو  سانلا  دیس   » ار هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
. دنناد یم  [ ، 6  ] دوش یم  ادخ  یگدـنب  نآ  اب  هچنآ  ره  يانعم  هب  یهورگ  تعاط و  يانعم  هب  ار  نید  یخرب  ناک  : » دـنا هدوتـس  فصو  نیا 

هتـسیز یم  مالـسا  روهظ  زا  لبق  هنمآ  نوچ  : » هک دـندقتعم  دـنرگن ، یم  دوخ  نوماریپ  لیاسم  هب  يدام  شرگن  اب  هک  نارظن  هاتوک  زا  یخرب 
ربمایپ ناردام  ناردپ و  هک  دنرواب  نیا  رب  هعیش  نارگـشهوژپ  ناخروم و  اما  دیآ ». یم  رامـش  هب  كرـشم  نانز  زا  دشاب و  نمؤم  دناوت  یمن 

هللا ینلقنی  لزی  مل  : » دیامرف یم  هک  دنا  هدرک  دانتسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  نخـس  هب  بلطم  نیا  تابثا  يارب  اهنآ  . دنتـشاد نامیا 
زا ارم  هراومه  دنوادخ  [ 7;  ] هیلهاجلا سند  یننـسدی  مل  اذـه و  مکملاع  یلا  ینجرخا  یتح  تارهطملا  ماحرالا  یلا  هخماشلا  بالـصا  نم 

هدولآ تیلهاج  ياهیکاپان  راکفا و  هب  زگره  مدـمآ و  امـش  يایند  نیا  هب  هکنیا  ات  تخاـس  یم  لـقتنم  كاـپ  ياـه  محر  هب  كاـپ  ياهتـشپ 
زا يرایـسب  دوش . یم  تباث  وا  يرکف  تراهط  هنمآ و  دوجو  یکاپ  تسا ، هدش  نایب  فلتخم  تارابع  اب  هک  فیرـش ، ثیدح  نیا  زا  .« مدـشن
نم تفگ : هیواعم  هب  رابحالا  بعک  :» دنا هدرک  هدافتسا  ریز  تیاور  زا  رما  نیا  تابثايارب  هدرک ، نایب  ار  هنمآ  نامیا  تنـس  لها  نادنمـشناد 

يارب زج  دندماین و  نیمز  هب  يربمایپ  چیه  تدالو  يارب  بهو  تنب  هنمآ  میرم و  يارب  زج  ناگتـشرف ، هک  ما  هدـناوخ  باتک  ود  داتفه و  رد 
ثیدح رکذ  زا  سپ  تنـس ، لها  نادنمـشناد  زا  یهورگ  يدقاو و  [ » 8 .« ] دـنتخاسن اپرب  ار  یتشهب  ياهباجح  ینز  چـیه  يارب  هنمآ ، میرم و 
ناـمیا هنمآرگا  دـهد . یمن  رارق  مالـسلااهیلع  میرم  دـننام  یناـمیا  اـب  نز  ربارب  رد  ار  هرفاـک  نز  زگره  لاـعتم  دـنوادخ  دـنیوگ : یم  قوف ،

عمج ود  نیا  زگره  تسا و  رایـسب  هلـصاف  رفک  نامیا و  نیب  اریز  دـمآ . یمن  دوجو  هب  وا  يارب  مالـسلااهیلع  میرم  تاماقم  زگره  تشادـن ،
اذک بلاطابا و  هیبا و  یلامدآ  نم  نوملسم  مهنا  یبنلا  ءابآ  یف  انداقتعا  : » دیامرف یم  دوخ  تاداقتعا   » رد زین  قودص  خیـش  [ 9 . ] دنوش یمن 

هللادـبع و ات  مدآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناردـپ  هک  تسا  نیا  اـم  داـقتعا  [ 10  ] هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ما  بهو  تـنب  هـنمآ 
: تفگ دش و  لزان  ربمایپ  رب  لیئربج  : دیامرف یم  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  . دـنا هدوب  ملـسم  ربمایپ ، ردام  هنمآ ، نینچمه  بلاطوبا و 

يا [ 11 ...« ] کلفک رجح  کلمح و  نطب  کلزنابلـص و  یلع  رانلا  تمرح  دـق  ینا  لوقی  مالـسلا و  کئرقی  هلالج  لج  هللا  نا  دـمحم  ای  »
هک ینطب  دروآ و  دورف  ار  وت  هک  یتشپ  بلص و  رب  ار  شتآ  نم  تفگ : داتسرف و  مالس  وت  رب  یلاعت  دنوادخ  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص   ) دمحم

هنمآ و هللادـبع و  ناـمیا  رب  تلـالد  ربـخ  نیا  دـسیون : یم  هر ) ) یـسلجم موحرم  . مدرک مارح  درک ، تیبرت  ار  وت  هک  ینماد  دوب و  وـت  لـماح 
یمن مارح  نانآ  رب  شتآ  دندوبن ، نمؤم  نانیا  رگا  تسا و  هدرک  بجاو  رافک  ناکرـشم و  عیمج  رب  ار  شتآ  دـنوادخ  اریز  دراد ; بلاطوبا 

. دش

( همشتحم  ) ایح اب  بوجحم و 
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ار هژاو  نیا  تغل  بتک  رد  دوب . هدـش  هتخانـش  برع  نایم  رد  همـشتحم   » هژاو اب  هک  تسوا  بدا  اـیح و  راوگرزب  يوناـب  نیا  رگید  یگژیو 
زا ماشتحا  [ 12  ] بدالاو ءاـیحلا  همـشحلا  ءایحتـسالا و  ضاـبقنالا و  ینعمب  همـشحلا  نم  لاـعتفا  وه  ماـشتحا و  :» دـنا هدرک  فیرعت  هنوگنیا 
هک تسا  یتفـص  نیرتابیز  تسا و  ایح  بدا و  يانعم  هب  تمـشح  تسا . نتـشاد  ایح  ندوب و  هتفرگ  يانعم  هب  تسا و  هدش  هتفرگ  تمـشح 

، بلطملادبع رسمه  همطاف ،   » يراگتساوخ نایرج  . دنبای یناور  یمسج و  یگدوسآ  نآ  هیاس  رد  دنـشاب و  هتـشاد  دنناوت  یم  همیرک  ناوناب 
هب بلطملادبع  رـسمه  هک  ینامز  دهد : یم  ناشن  ار  برع  هدیزگرب  رتخد  نیا  بدا  ایح و  تسویپ  عوقو  هب  سلجم  نیا  رد  هچنآ  هنمآ و  زا 

ار هنمآ  ياه  یکین  همطاف  یتقو  تشاد . یمارگ  ار  شمدقم  تفگ و  دمآ  شوخ  داتسیاوا . لباقم  رد  هنمآ  دمآ ، فانم  دبع  نب  بهو  لزنم 
درک و وگتفگ  هنمآ  اب  سپس  [ 13 .« ] دشاب لامک  نسح و  اب  نینچ  مدرک  یمن  رکف  مدوب ، هدـید  ار  هنمآ  رتشیپ  نم  :» تفگ شردام  هب  دـید ،
. مدیدن وا  دننام  برع  نارتخد  نایم  رد  مدنزرف ، تفگ : تفاتـش و  هللادبع  دزن  تساخرب ، ياج  زا  هاگنآ  تفای . هکم  نز  نیرت  حیـصف  ار  وا 

.... مدنسپ یم  ار  وا  نم 

( هلقاع  ) یگتخیهرف یگنازرف و 

لامک مهف و  رد  برع ، هلیقع  هنمآ  تسا . هدوتس  هلقاع  هملک  اب  ار  هنمآ  بلطملادبع  تسایهلا . يایلوا  ياهیگژیو  تافـص و  زا  ندوب  میهف 
هللا یلص  دمحم  ترضح  شدنزرف  هب  وا  تسوا . كرد  درخ و  نازیم  هدنهد  ناشن  گرم ، ماگنه  رد  گرزب  يوناب  نیا  نخس  دوب . ریظنیب 

هـشیمه نم  داـی  اـما  ; مریم یم  نم  دوش و  یم  یناـف  یهورگ  ره  دوش ، یم  هنهک  يا  هزاـت  ره  دریم ، یم  يا  هدـنز  ره  دـیوگیم : هلآو  هیلع 
[ . 14 . ] مداز وت ) نوچ   ) يرهطم دولوم  متشاذگ و  ياج  هب  ریخ  نم  تسه .

( هبیدا  ) تغالب تحاصف و 

نخس نیا  یتسرد  هاوگ  هدنام ، ياج  هب  وا  زا  هک  ییابیز  راعشا  . تسوا مالک  ییایوگ  نایب و  ینیریـش  هکم  هتـسیاش  رتخد  تافـص  رگید  زا 
نم مانالا  یلع  ثوعبم  تناف  مانملا  یف  ترصبا  ام  حص  نا  : » دورس نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح  شدنزرف  هب  باطخ  وا  تسا .

نا ال مانـصالا  نع  كاهنا  هللااف  ماهاربا  ربلا  کیبا  نید  مالـسالا  قیقحتلاب و  ثعبت  مارحلا  یف  لحلا و  یف  ثعبت  مارکالا  لالجلا و  يذ  دـنع 
زا دـش . یهاوخ  ثوعبم  مدرم  رب  وت  دـشاب ، تسرد  مدـید  هک  یباوخ  رگا  : تسا نینچ  راـصتخا  هب  رعـش  ياـنعم  [ . 15 « ] ماوقالا عم  اـهیلا  وت 

تردـپ نید  هک  مالـسا  ییوگقح و  يارب  يوش . یم  ثوعبم  مارح  لالح و  ناـیب  يارب  تسا . مارکا  لـالج و  ياراد  هک  يدـنوادخ  فرط 
. تشادزاب ناشیوخ  يوریپ  اهتب و  شتسرپ  زا  ار  وت  دنوادخ  سپ  يوش . یم  هتخیگنارب  تسا ، میهاربا 

( هفیفع هرهطم ، هرهاط ،  ) تراهط كاپ و 

رد تسا . هدـش  حرطم  برع  راعـشا  نانخـس و  رد  فلتخم  ياهتبـسانم  هب  تراـهط  نیا  دوـبن . دیـشوپ  هکم  لـها  رب  هنمآ  تراـهط  یکاـپ و 
نهلـضفاو الامک  الامج و  ءاسنلا  نسحا  نم  تناک  هئیـضملا و  رمقلا  هقلفک  اههجو  ناک  اهنا  :» دنا هتـشون  نینچ  همیرک  يوناب  نیا  فیـصوت 

رظن زا  دـمآیم ;و  رامـش  هب  نانز  نیرتهب  زا  لامک  ییابیز و  رد  دوب ، ینارون  هام  لـثم  هنمآ )  ) شا هرهچ  هک  یتسرد  هب  [ 16 « ] ابسن ابسح و 
( تفع .) يونعم یکاپ  مه  تشاد و  يرهاظ  یگزیکاپ  مه  وا  دوب . اه  نیرتهبزا  زین  نامدود  تافص و 

هنمآ جاودزا 

رظن هب  هللادـبع   » هداوناخ يوس  زا  باختنا  ياهرایعم  باـختنا و  . 1: دریگ رارق  هجوت  دروم  دـیاب  مهم  هلاسم  دـنچ  ینامـسآ  جاودزا  نیا  رد 
تلاصا - 1: دشیم هصالخ  دعب  ود  رد  هللادبع  هکم  هام   » يارب هتـسیاش  يرـسمه  باختنا  رد  شرـسمه  بلطملادـبع و  ياهرایعم  دـسریم 
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هللادـبع هداوناخ  يونعمو  یحور  تمظعو  لامک  هب  هکلب  دوبن ، تایدام  ساسا  رب  زین  هنمآ  هداوناخ  ياهرایعم  يدرف ، ياهیگژیو  نادـناخ و 
هب تسا  يا  هیده  مرتخد  : » تفگ بلطملادبع  هب  يراگتـساوخ ، مسارم  زا  سپ  هنمآ ، ردپ  خـیرات  یهاوگ  هب  هیرهم  نازیم  . 2. دنتشاد هجوت 
زا یناسکو  دـشاب  هتـشاد  رهم  دـیاب  رتخد  دـهد ، ریخ  يازج  ار  وت  دـنوادخ  : » تفگ بلطملادـبع  .« میهاوخ یمن  يرهم  چـیه  امـش ; دـنزرف 

يونعم و هاگیاج  هدنهد  ناشن  دناوت  یمن  نآ  يرایسب  تسین و  يونعم  شزرا  کی  هیرهم  [ .» 17 .« ] دنشاب هاوگ  ام  نایم  دیاب  زین  ام  ناگتسب 
نیالاح ره  هب  تسا . رتخد  يرترب  هدـنهد  ناشن  هیرهم  یمک  مالـسلا  مهیلع  تراهطو  تمـصع  تیب  لها  گنهرف  رد  دـشاب . درف  یعامتجا 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  دالیم  تامدـقمو  تفای . ققحت  دوش ، وربور  هیزیهج  هیرهم و  نوچ  یتالکـشم  اب  هکنآیب  جاودزا ،
. دش مهارف 

يردام هنیآ  رد  هنمآ 

يراعـشا يرابدرب ، یهلا ، فطل  درب . ورف  هودنا  رد  ار  وا  شنابرهم  رـسمه  توفربخ  هک  دوب  هداهنن  یتیگ  هب  ياپ  هنمآ  دنزرف  نیتسخن  زونه 
نز نیا  ياه  هیامرس  اهنت  دیوگ ، یم  نخـسوا  اب  دلوت  زا  شیپ  هک  يدنزرف  يرادراب و  نارود  ياهایور  دیارـس و  یم  رـسمه  گوسرد  هک 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دیاش  دروآیم . ایند  هب  ار  شدنزرف  نآ  هیاسرد  هک  ییاه  هیامرـس  دیآیم ; رامـش  هب  نمادکاپ 

، ددرگ یمرب  ادخ  لوسر  دزن  زا  هک  یماگنه  دوراج » .» دندناوخ یم  شراوگرزب  ردام  مان  هب  مالسلا  هیلع  حیسم  ترـضح  دننام  زین  ار  هلآو 
مدمآ لوسر ، يا  هنمآ ، رـسپ  يا  [ 18 « ] الیبسلا جـهنلا  يدـتها  کب  یکل  الوسرلا  هنمآ  نبای  کتیتا  : » دیارـسیم نینچ  شا  هلیبق  هب  باطخ 

هب نیمز  هرک  رد  ینامـسآ  رـشب  نیا  مان  اب  ناناملـسم  اهنرق ، تشذـگ  زا  سپ  کنیا  .و  موش تیادـه  تسار  هار  هب  وت  هلیـسو  هب  اـت  وت  يوس 
دای و دهدیم و  شزاون  ار  نامز  شوگ  هللا  لوسر  ادمحم  نا  دهـشا   » گناب خیرات  هنادواج  ياه  هنذام  رب  . دنناوخ یم  قشع  زامن  هتـساخاپ ،
ره خـیرات و  ياجک  ره  رد  یناملـسم  ره  شنیرفآ ، ناـیاپ  اـت  يرآ ، دزاـسیم . هدـنز  اـهلد  يانیـس  رد  ار  دیـشروخ  رداـم  هنادواـج  هرطاـخ 

. تسا نابرهم  ردام  نیا  ناماد  زا  یهلا  فطل  شراب  رادماو  وا  شیور  دفکشب ، ینیمزرس 

یقرواپ

ص386. ج 2 ، یتالحم ، هللاحیبذ  هعیرشلا ، نیحایر  [ 1]
ص 38. یناحبس ، رفعج  مالسا ، ربمایپ  خیرات  زا  ییاهزارف  [ 2]

ص99. ج 15 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، [ 3]
ص99. یتشهب ، دمحا  رتکد  همجرت  یطاشلا ، تنب  رتکد  ربمایپ ، ردام  [ 4]

ص 18. نامه ، [ 5]
ص 231. بالطلا ، دجنم  [ 6]

ص 388. ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  [ 7]
ص117. ج 15 ، راونالاراحب ، [ 8]
. ] ص117 ج 15 ، راونالاراحب ، [ 9]

ص117. ج 15 ، راونالاراحب ، [ 10]

ص117. ج 15 ، راونالاراحب ، [ 11]

ص117. ج 15 ، راونالاراحب ، [ 12]
ص 100 و99. نامه ، [ 13]
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ص387. ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  [ 14]
. نامه [ 15]

ص 292. يروجک ، ظعاو  رقابالم  هیمطاف ، صیاصخ  [ 16]
ص19. یتشهب ، دمحا  رتکد  رادمان ، نانز  [ 17]

ص247. ج 15 ، راونالاراحب ، [ 18]

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
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يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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