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... هجیدخ لثم  تساجک  و 

باتک تاصخشم 

ناگدنسیون زا  یعمج  هدنسیون : 
س)  ) هجیدخ ترضح  یصصخت  تیاس  رشان : 

همدقم

نایم نیا  رد  دوریم ، رامش  هب  ام  هعماج  رد  نانز  زاین  نیرتیساسا  یگنهرف و ... یعامتجا ، ياهتیلاعف  يارب  بسانم  يراتفر  ياهوگلا  نییبت 
هخـسن اـهنت  ار  عاـمتجا  رد  اـباحمیب  روضح  رگید  ياهدـع  دـنزاسیم و  مورحم  یتیلاـعف  هنوگره  زا  ار  ناـنز  هدوـمیپ ، طارفا  هار  یهورگ 

. دننادیم شخبافش 
نودـب ندنارنخـس  اریز  تفرگ ، رظنرد  ار  نآ  یمالـسا  هاگتـساخ  دـیاب  نانز  هعماج  هب  طوبرم  لیاسم  نوماریپ  رظنلاـمعاوراهظارد  املـسم 

. دزاسیم راتفرگ  اهیرگنیحطس  بادرگ  رد  جراخ و  یلصا  رتسب  زا  ار  نانز  هعماج  ناموصعم ، هریس  زا  قیمع  تخانش 
هب ار  ام  دناوتیم  مالـسا ، خـیرات  لوط  رد  نانز ، هعماج  حرطم  رثؤم و  ياهتیـصخش  یگدـنز  رد  دوجوم  ياهتیعقاو  لیلحت  یخیرات و  هاگن 

. دزاس کیدزن  نانآ  یعامتجا  ياهتیلاعف  هوحن  هدودحم و  صیخشت  نانز و  نوماریپ  ینید  تارظن  یلصا  هاگتساخ 
لاسلهچ زا  شیب  (س ) هجیدخ اریز  تسناد ؛ لامک  تمس  هب  ریـس  تبثم و  لوحت  زا  لماک  ياهنومن  ناوتیم  ار  هجیدخ  ترـضح  یگدنز 

عامتجا نیلوا  هب  و  درپس . مالـسا  هب  لد  یعامتجا  دوجوم  ياهداضت  مامت  رب  هبلغ  اب  هاگنآ  درکيرپستیلهاج ، نارود  رد  ار  شایگدنز  زا 
ورنیا زا  تسا . یمالسا  نارود  رد  شیاهتنا  تیلهاج و  نارود  رد  نآ  يادتبا  هک  تسا  یلپ  نوچ  وا  یناگدنز  داهنماگ .  یمالـسا  کچوک 

، نانز هژیوهب  هعماج ، ياههورگ  همه  يارب  دهديرایتبثم و  يوگلا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  دناوتیم  يو  یناگدنز  ساسح  طاقن  یـسررب 
. دشاب دنمدوس  دناهدرک  هبرجت  ار  هناگیب  ياهگنهرف  موجه  اهبصعت و  اهتیلهاج ، نارود  هک 

یلهاج رصعرد  نانز  یعامتجا  عاضوا 

ياهندـمت اب  طابترا  مدـع  ینابایب ، نشخ  یگدـنز  رثا  رب  شنوماریپ  مدرم  اما  دوب  ياجرباپ  راوتـسا  هدیـشک و  یتماق  اب  دـیحوت ، دامن  هبعک ،
یتایح نوئش  مامت  رد  هللالیلخ  يدیحوت  نییآ  زا  فارحنا  دنتشادیمرب ، ماگ  طاطحنا  يوس  هب  یناسفن  لایما  لهج و  ییامرفمکح  رگید و 
نایرج نیرتدنمروز  و  دوب ، ینابایب  یماظن  ناتـسبرع  یعامتجا  ماظن  دوبهتـشابنا . لهاج  محریب و  دارفا  زا  دـشیمهدید و  نانآ  یعامتجا  و 
روهقم لماک  روط  هب  دندوب  هعماج  هورگ  نیرتفیعـض  یعامتجا  ظاحل  زا  هک  نانز  تشادياج . تردق  مره  سار  رد  ياهلیبق  یعامتجا و 
. دندوب هطلستحت  یعامتجا  ننس  بادآ و  یگنهرف و  یقالخا ، يداصتقا ، ياههبنج  رد  دندمآیم و  رامش  هب  نادرم  تالیامت  هدارا و 

یناوخزاوآ و شزومآزا  سپ  هدرک ، يرادیرخ  ار  نانز  زا  یهورگ  دندوب  تورث  هعسوت  هشیدنا  رد  ای  دنتـشاد و  یلام  زاین  هک  ینادرم  هاگ 
. دـندرکیم بصن  ناشیاههناخ  ماب  رب  دوب  ناگمه  دورو  يدازآ  هناـشن  هک  یمچرپ  دنتـشاذگیم و  ناـشرایتخا  رد  ییاـههناخ  یگدـنزاون 

چیهیب نادنمتورث  هک  دوبهداد  تسدزا  ار  دوختحاقو  نانچ  تشز  رادرکنیا  . دوب هعماج  طلسم  هقبط  يارب  دمآرد  بسک  نانز  نیا  هفیظو 
هب لسن  دایدزارطاخ  هب  اهنت  زین  ینامز  . دندروآیم درگ  نالک  ياهتورث  هار  نیازا  دنتخادرپیم و  نانز  تزعو  تفع  رامثتـسا  هب  ياهغدغد 
هب ار  ینز  یکارتـشا  روط  هب  یخرب  دنتـسجیم ؛ دوس  نکمم  هاررهزا  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دنتـشاذگیم و  مارتـحا  نز  تیدوـجوم 

. دندروآیمرد دقع  هب  ار  ینز  ياهلیبق  روط  هب  ياهدعو  دنتفرگیم  يرسمه 
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هک تسا  یکانفوخعیاجفاههد  زا  یکی  اهنت  یشکرتخد  دناشکیم ، كانلوه  ياهتنس  هب  ار  مدرم  دروخیمهرگ ، رقف  دوپ  هب  لهج  رات  یتقو 
زا ار  رتخد  داتـشهوتسیود  ییاـهنت  هب  قدزرف  دـج  یعـشاجم  هیجاـن  نبۀعـصعص  ، » دوجوم عباـنم  ساـسارب  تشادجاور . برعلاةریزج  رد 

تنـس نیا  ذوفن  عیـسو  هرتسگ  دناوتیم  ربخ  نیا  دادتاجن . یمتح  گرم  زا  ار  اهنآ  مادک  ره  يارب  رتش  هستخادرپ  اب  دیرخ و  ناشناردـپ 
ملف دـیئولا  اـیحاو  نیدـئاولا  عـنم  يذـلا  يدـجو  :" تـساهدرک هدـنز  نـینچ  ار  شیوـخ  دـج  ناـسحا  هرطاـخ  قدزرف  دـهدناشن . ار  تـشز 

تـشاذگن دادتاجن و  ار  ناگدـشروگ  هبهدـنز  تشادزاب و  ندرکروگهبهدـنز ، زا  ار  ناشنارتخد  هک  تسا  یـصخش  ناـمه  مدـج  ." دـئوت
. دنوشنفد

هراتس شیور 

هب يزعلادبع  نبدسا  نادنزرف  زا  دلیوخ  شردپ  . دوشگ ناهج  هب  مشچ  هکمرد  ترجهزا  شیپ  لاستشهوتصـش  (س ) هجیدـخ ترـضح 
. دندوب شیرق  هلیبقزا  تشادمان و  رهف »  » ودره دج  دوب . مصا  نبةدئازرتخد  همطاف  شردام  دمآیمرامش و 
. داهن اهنتراگزور  نآ  بوشآرپ  يایندرد  ار  هجیدخ  دشهتشک و  راجف  ياهگنج  زا  لبق  شردپ  یتیاور  هب 

نیا دـیامنیم  ملـسم  هچنآ  اما  تسین  تسدرد  یقیقد  عالطا  یلاسنایم ، نینـس  زا  لـبق  اـت  يو  یناگدـنز  هوحن  و  (س ) هجیدختشونرـس زا 
هاپـس موجه  دهاش  هک  تشذـگیمن  شرمعزا  رتشیب  لاسهدزناپ  دـیاش  دوبهتخودـنا ، گنـسنارگ  یتایبرجت  تیلوفط  نارودرد  وا  هک  تسا 

. دوب ادخ  هناخ  هب  ههربا 
تیریدم و اب  وا  تخادرپ  دـمآرد  بسک  هب  يراجت  ياهناوراک  ندادبیترت  اب  هک  دـنراد  هراشا  ینامز  هب  وا  دروم  رد  یخیرات  نوتم  نیلوا 

. دروآيور ياهبراضم  تراجت  هب  دندوبهداد ، رارق  تورث  بسک  هیلوا  لوصا  زا  ار  يراوخابر  هک  هنامز  راجت  مسر  زا  رود  هبیوق  یتیارد 
اما تسا  مهم  ياهلوـقم  دوـخ  دیـشکیم ، راکهدـب  دـنزرف  نز و  ندادتسدزا  اـت  هاـگ  هک  يوـبر ، تراـجت  اـب  (س ) هجیدـخ زیتـس  هچرگ 
رد زگره  هنانز  یلاع  تافـص  مامت  زا  يرادروخرب  ورهاظ  ییاـبیز  دوجو  اـب  هک  دریگیم  لکـش  یناـمز  وا  یگدـنز  تاحفـص  نیرتکاـنبات 
رد ناگدنـسیوندنداد  هرهاط  " بقل يو  هب  هک  تفایتسد  یکاپ  لامک و  زا  ياهجرد  نانچ  هب  تخابن و  ار  دوخ  راگزور  نآ  دـساف  هعماج 

. دناهدرب راک  هب  ار  دشیمهدیمان ، هرهاط  هبتیلهاج  رد  ةرهاطلا  ۀیلهاجلا  یف  یعدت  " نوچ یتارابعوا  فیصوت 
ییوناب يو  زا  تفع " تیارد و" یشیدنارود و   ، " تواخس مرک و  ." دوب نادنمزاین  هاگهانپ  شاهناخ  دنادرگیمنرب و  يور  ارقف  يرای  زا  وا 
مارتحا ساسحا  قمع  یعامتجا و  ذوفن  زا  دشهداد ، يو  هب  نامز  نآ  رد  هک  شیرق  ءاسن  ةدیس  " بقل تخاس . ناگمه  مارتحا  دروم  اسراپ و 

رس رد  ار  وا  يرسمه  هشیدنا  نادرم ، زا  يریثک  هورگ  ات  دشببس  يو  رهاظنسح  یلقع و  یحور و  تالامک  درادیمرب . هدرپ  يو  هب  مدرم 
هک دـندوب  شیرق  ذوفن  بحاص  دـنمتورث و  نادرم  هلمجزا  نایفـسوبا " لهجوبا "و" "،" باهـش نبتلـص   ، " طیعمیبا نبۀـبقع   " دـننارورپب

شیاهوگتفگ زا  یـشخب  رد  وا  درکدر . جاودزا  هب  یگقالعیب  زاربا  اب  ار  اهنآ  تساوخرد  هجیدـخ  امادـندرکزارد  وا  يوس  هب  اـنمت  تسد 
رب هک  هجیدخ  . تساهتـسناد جاودزا  هب  لیامت  مدع  لیلد  ار  رظندروم  صخـش  نتفاین  شیومعرـسپ ، يزعلادـبع ،  نبدـسا  لفون  نبۀـقرو  " اب

نیا رد  دربیمهرهب . ناشفراعم  نانخـس و  زا  دـنارذگیم و  یبهذـم  ياـملع  اـب  ار  زور  زا  یتاـقوا  دوبیقاـب ، هللالـیلخ  میهاربا  فینح  نییآ 
. دربیم ورف  رکفت  رد  تخس  ار  هجیدخ  هک  دمآیم  نایم  هب  شیرق  زا  يربمایپ  روهظ  زا  تبحص  هاگ  اهتسشن 

ملاع درکبلج . ار  ناشهجوت  تماقدـنلب  ناوج و  يرذـگهر  هک  درکیم  وگتفگ  دوهی  ياـملع  زا  یکی  اـب  ناـنز  زا  یهورگ  هارمه  يزور 
ار دوـخ  فـتک  تساوـخ  ناوـج  زا  يدوـهی  ملاـع  دروآ ، لزنم  هب  ار  رذـگهر  وا  دـناوخارف  سلجم  هب  ار  وا  تساوـخ  هجیدـخ  زا  يدوـهی 
رد دوب ، هدـش  هداد  تراشب  ناشیاهباتک  رد  هک  ار  توبن  رون  شـشخرد  تسیرگن ، تقد  هب  وا  دزراـنک . ار  دوخ  نهاریپ  رذـگهر  دـنایامنب .

. تسا يربمایپ  رهُم  نیا  تفگ : دید و  شفتک 
اریز ینک ، نینچ  وت  دـندادیمن  هزاجا  دـندوب  اجنیا  شیاهومعرگا  تفگ : باوج  تفایرد  يدوهی و  ملاع  لیلد  زا  لاؤس  زا  دـعب  هجیدـخ ،
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. دننکیم تبقارم  يو  زا  تدشهب 
دید باوخرد  زین  رابکی  نیا  رب  هوالع  . درکدـهاوخ جاودزا  دوشیمهدرمـش ، شاهلیبق  گرزب  هک  شیرق  زا  ینز  اب  وا  تفگ : يدوهی  ملاع 

ینامـسآ بتک  اب  دوب و  یحیـسم  هک  ۀقرو ،  " شیومعرـسپ اب  ار  باوخ  نیا  وا  دـمآدورف . شاهناخرد  دـیخرچ و  هکم  يالاب  دیـشروخ  هک 
. درکیهاوخ جاودزا  دباییم  یناهج  ترهش  هک  یگرزب  درم  اب  تفگ : هقرو  داهن . نایمرد  تشاد ، ییانشآ 

شیرق نیما  دزن  ار  یـصخش  سپ  دناشکب ، دوخ  يوس  ار  شاهدـشمگ  هنالقاع  یهار  زا  هک  تشادیماو  ار  هجیدـخ  قوف  دـهاوش  هعومجم 
ماش یهار  هرـسیم  شمالغ  اهالاک و  نیرتهب  اب  ار  وا  تفریذپ  نیما  نوچ  دزادرپب و  تراجت  هب  وا  لاومازا  يرادـقم  اب  هک  دادمایپ  داتـسرف و 

(ص) دـمحمرایتخا رد  تراجت  يارب  یلام  ات  تساوخ  (س ) هجیدـخ زا  بلاـطوبا  هک  دـناهدیقع  نیارب  ناراگنخـیرات  زا  يریثک  هورگ  . درک
. دنوشرگید صخش  ریجا  اهنآ  هک  دادیمنهزاجا  بلاطوبا  فرـش  تزع و  دنیوگیم : هتخادرپ ، هلباقم  هب  رظن  نیا  اب  رگید  یهورگ  . دراذگب

اـصوصخ شیرق ، نیما  تامارک  تشگزاب  رد  هرـسیم  . دـشن هجیدـخ  ریجا  تخادرپ و  تراجت  هب  هبراـضم  روطهب  يو  هک  تفگ  دـیاب  سپ 
. درکوگزاب هجیدخ  يارب  ار  يو ،  اب  بهار  تاقالم 

لصو لصف 

نازیر شتروص  زا  تباجن  قرع  هک  تشاد  دوخ  يور  شیپ  نیما  نمادکاپ و  یناوج  وا  دوبهتـسشنراب ، هب  هجیدـخرد  کنیارهم  ياههناوج 
معنبای :" تفگ نینچ  شیرق  نیما  هب  وا  درک . جاودزا  ياضاقت  میقتسم  روطب  شیرق  يوناب  دوبراکـشآ . شیامیـستقادص  زا  شلد  یکاپ  و 

 " کثیدح قدصو  کقلخ  نسحو  کتناماو  کموق  یف  کتطسو  کتبارقل  کیف  تبغر  ینا 
. مدرکادیپ لیامت  وت  هب  تاییوگتسار  یقلخشوخ و  تناما ، مدرم ، نایمرد  وت  تفارش  يدنواشیوخرطاخ ، هب  نم  ومعرسپ ، يا 

هب مشاهینب  زا  یعمج  هارمه  بلاطوبا  تخاسهاگآ . دوبهداد  خر  هچنآزا  ار  بلاطوبا  شیومع  تفریذپ و  ار  هجیدخ  داهنشیپ  (ص ) دمحم
هب هجیدخ  هجیدخ و  هب  وا  تفگ ... : دقع  ندناوخ  ماگنه  بلاطوبا  دـندرک . جاودزا  ياضاقت  تفر و  " دـسا نبورمع  " هجیدـخ يومع  دزن 

.« میناوخب هبطخ  شدوختیاضر  اب  هک  میاهدش  عمج  اجنیا  درادهقالع  يو 
ندیبات شیرق  نانز  رورستخب  ماب  رب  تشاذگیمرـستشپ ،  ار  شرمعزا  لاسجنپوتسیب  اهنت  هک  یلاحرد  هکم ، دیـشروخ  بیترت  نیا  هب 

؛ تخاسرارقرب يدبا  يدنویپ  (ص ) دمحم اب  (س ) هجیدخ دمآدیدپ . ودره  یگدنز  رد  ینیون  لصف  دـش و  باتفآرـسمه  ، هجیدـخ تفرگ ،
. دش يو  زارمه  رسمه ، لدمه ،

یحو عولط  زا  لبق 

هچنآره نازینک و  نامالغ و  وگب : ورب و  (ص ) دمحم دزن  تفگ : تساوخ و  ار  ۀـقرو  شیومعرـسپ  هجیدـخ  يراگتـساوخ ، مسارم  زا  دـعب 
ادن دنلب  يادص  اب  داتـسیا و  ماقم  مزمز و  نایم  هقرو  سپ  . ینک فرـصت  اهنآرد  یناوتیم  یهاوخب  هک  هنوگره  مدیـشخب ؛ وت  هب  منآ  کلام 
. تسا هدیشخب  دمحم  هب  ار  دراد  هچنآرهو  نامالغو  لامو  سفنوا  هکنیا  رب  دهدیم  رارق  دهاش  ار  امش  هجیدخ  برع ! هورگ  يا  داد : رد 

یکی ،" دـیز كاپ  قالخا  هب  ربمایپ  هقالعزا  یتقو  وا  ناخروم  هتـشون  هب  دـناسر ، تابثا  هب  ار  شراتفگزین  لمعرد  شیرق  ناـنز  رورـس  هتبلا 
(. دش مالسارد  نیقباس  ءزج  هک  تسا  یصخش  نامهوا  .) دیشخب يو  هب  ار  مالغ  دشهاگآ ، شنامالغزا 

مهارف شیارب  ار  ارحراغرد  رتشیب  تولخو  تدابع  تصرف  قشع  هیاسردو  دادرارق  شرـسمه  تمدخرد  تافو  هظحل  ات  ار  شیداصتقا  ناوت 
. تخاسیم

شوخ دـننام  یمیهافم  اب  نادرم  نوچراگزور  نآ  نانز  دوب ؛ هارمهزین  ییاهیخلت  اب  تازاـیتما  نیاراـنکرد  شیرق  نانزرورـس  یگدـنز  هتبلا 
هب بل  ورنیا  زا  دندرکیمن . كرد  ار  شیرق  تسدـیهت  میتی  اب  هجیدـخ  جاودزا  هفـسلف  دـندوب و  هناگیب  يرادـتناما  ییوگتـسار و  يراتفر ،
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ار وا  دندرکعطق و  هجیدخ  اب  ار  دوخ  طباور  اهنآ  دندربیم . ورف  هودنارد  ار  شیرق  ناونابرورـس  هتـساوخان  ای  هتـساوخ  دندوشگیم ، هنعط 
. دنتشاذگ اهنت 

امـش نارهوش  هک  ماهدینـش  برع  نانز  زا  تفگ : دروآدرگ و  ار  نانز  یلهاج  تشز  هدـیدپ  نیا  اب  ییوراـیور  يارب  شیرق  ناوناـب  گرزب 
، يراـتفرشوخ لاـمجرد ، دـمحم  دـننام  اـیآ  مسرپیم  امـش  زا  کـنیا  ماهدرک . تلـصو  (ص ) دـمحم اـب  ارچ  هـک  دـنریگیم  هدرخ  نـمرب 
هک دنامهف  نانآ  هب  لاؤس  نیا  حرط  اب  هجیدخ  هچرگ  دیرادغارس ؟ نآریغو  هکمرد  بسن  لصارد و  فرش  لضف و  هدیدنـسپ و  ياهتلـصخ 

دیدپ یـسوسحم  ینوگرگد  ناشراتفر  ردو  دـنکكاپ  ار  ناشاهلد  لهج  راگنز  تسناوتن  اما  دوشیمن  تفای  (ص ) دـمحم يارب  یگنـسمه 
. دروآ

ینلعریغ تلاسر 

يارجام دمآ و  هناخ  هب  ارحراغزاربمایپ  یتقو  ورنیا  زا  دوب  شرسمه  نابرهم  يامیسزا  توبن  راونا  شـشخردراظتنارد  هتـسویپ  (س ) هجیدخ
داش و ومعرـسپ ، يا  تفگ : وا  . دروآنامیاربمایپ راـتفگ  یتسرد  هب  درکدـییات و  ار  نآ  گـنردیب  تفگزاـب ، شیارب  ار  یحو  هتـشرف  لوزن 

. یشابتمانیاربمایپ وت  مراودیما  نم  تسوا ، تسدرد  هجیدخ  ناج  هک  یسک  هب  دنگوس  شاب . مدقتباث 
دوجو بجعت  يارب  ییاج  هتبلا  دوب . ناشیا  شخب  مارآو  رای  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  اـب  شیگدـنز  لـحارم  ماـمت  رد  س )  ) هجیدـخ ترـضح 
دیکاـت نآ  هـبزین  مالــسا  نـییآ  هـک  یطباور  تـسا ؛ یناـمرآ  یقطنمراـک و  نـیا  یگداوناـخ  ملاــس  طــباور  هدودــحمردهک  ارچ  درادــن 

ات دیرفآ  ییاهجوز  ناتدوخزا  امش  يارب  هک  تسا  یسک  وا  (21/ مور .") اهیلا اونکستل  اجاوزا  مکسفنا  نم  مکل  قلخ  يذلاوه  ." تساهدومن
: دسیونیم ماشهنبا  دراد . دوجو  (ص) مرکا ربمایپ  و  (س ) هجیدخ یگدنز  ردشمارآ  داجیازا  یعونتم  ياههنومن  . دیبای شمارآ 

شلوـسر و ادـخ و  هب  هک  تسا  یـصخش  نیلواو  داديراـی  ار  واو  درکقیدـصت  ار  شراـتفگ  دروآناـمیا ، (ص ) ربماـیپ هـب  (س ) هجیدـخ "

در و لـیبقزا  ياهدـننکتحاران  ربخ  چـیه  هک  يوحن  هب  دادشمارآ  شربماـیپ  هب  قیرط  نیا  هب  دـنوادخ  دروآناـمیا . یهلا  تاـیآ  یتـسرد 
(س) هجیدخ هب  ار  شربمایپ  ادخ  یتقو  درکیم . داجیا  شیارب  یشیاشگ  (س ) هجیدخ هطـساو  هب  دنوادخ  هکنیارگم  دینـشیمن  ار  بیذکت 

تخاـسیم ناـسآ  شیارب  ار  مدرم  راـک  هدرک ، شقیدــصت  درکیم و  ناـسآ  وارب  ار  اـهیراوشد  درکیم ؛ مدــقتباث  ار  وا  دــنادرگیمرب ،
." داب وارب  ادختمحر 

لوسر اب  هک  نامز  نآ  هن  دشن ، رادروخرب  یبولطم  يرهاظ  یتحار  زا  دوخ  هاگچـیه  هک  تسا  نیا  دـیازفایم  تمدـخ  نیا  تمظع  رب  هچنآ 
ناگدـننزمهرب ناگدـنهدرازآ و  زا  یخرب  مـسا  یبوـخهب  خـیرات  رگید . لـحارم  رد  هـن  دینـشتمالم و  نـعط و  درکجاودزا و  (ص ) ادـخ

یلذه ءادصالانبا  یفقثارمح و  نبيدع  طیعمیبا ، نبۀبقع  هیما ، نبصاعنبمکح  بهلوبا ، ." تساهدرک تبث  ار  (ص ) لوسر هناخ  شمارآ 
زامن لاحرد  (ص ) ربمایپ هک  یماگنه  نانیا ، زا  یکی  دندرکیم . بلـس  يو  هناخزا  ار  شیاسآ  و  دندادیم . شرازآ  هک  دندوب  یناگیاسمه 

هب لاح  نامه  اب  (ص ) ربمایپ تخیر ، ترـضح  نآرـسرب  كاخ  یـصخش  زین  رابکی  . تخادنا راوگرزب  نآرـسرب  ار  يدنفـسوگ  محر  دوب ،
دودز و ردـپ  رـس  زا  كاـخ  تساـخاپب ، (ص ) لوسر نارتـخدزا  یکی  دربورف . هودـنا  ینارگن و  رد  ار  همهردـپ  ناـشیرپ  عضو  تفر . هناـخ 

. تسا تردپ  نابهاگن  دنوادخ  نکنهیرگ  مکرتخد  تفگ : ردپ  تسیرگ .
ار (س ) هجیدـخ رتـخد  ورنیازا  دــننکنوریب . ناـشیاههناخ  زا  ار  يو  ناگتــسب  دــنتفرگ  میمــصت  (ص ) ربماـیپزا ماـقتنا  يارب  برع  لاـهُج 
ار هناخ  طیحمربص  تیارد و  اب  (ص ) ربمایپ ياسراپ  يوناب  لاـح  نیااـب  دـنتخاسدراو . شیرق  نانزرورـس  هب  رگید  ياهبرـض  دـندادقالط و 

. درکیم شالت  (ص ) ربمایپ ياهیتحاران  عفر  يارب  یتح  تخاسیممارآ و 

(س) هجیدخ نامیا 
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ادـخ هبهک  دوـب  ینز  نیلوا  ناـنز  نـیب  رد  (س ) هجیدـخ (" (ص . دـمحمبو هللااـب  ناـمیالا  یلا  نیملاـعلاءاسن  هقباـس  (س ) هجیدـخ :" هفیذـح
. دروآ نامیا  (ص) دمحمو

." هبر نعهب  ءاج  امیف  ادمحم  قدصو  هلوسرو  هللااب  نمآ  نم  لوا  دلیوختنب  (س ) ۀجیدختناک سابعنبا ":
، دوـبهدروآ شیادـخ  يوـس  زا  هـچنآ  رد  ار ، (ص ) دـمحم و  دروآناـمیا . (ص ) لوـسر ادــخهب و  هـک  دوـب  یــسک  نـیلوا  (س ) هجیدــخ

. درکقیدصت
ءاج امب  قدصو  هلوسربو  هللااب  نمآ  نم  لوا  تناکو  هرما  یلع  هترزاووهللانم  ءاجامبتقدصو  دلیوختنب  (س ) هجیدخ هبتنمآ  ماشهنبا ":

." هنم
دوب یـسک  نیلواو  داديرای . شراک  رد  ار  وا  درکقیدصت ، هدروآ  ادخ  فرطزا  ارهچنآو  دروآنامیا  دمحم ]  ] وا هب  دـلیوخ  رتخد  هجیدـخ 

. دروآنامیا دوبهدروآ  هچنآ  یتسردو  لوسرو  ادخ  هب  هک 
." اهیلا نکسی  ناک  مالسالایلعقدص  هریزو  هجیدختناک  ملسم ":

. تفاییم شمارآوا  هطساو  هبربمایپو  درکقیدصت  ار  مالسا  دوبربمایپریزو ، هجیدخ 
." هجیدخ هبتنمآ  هتوبنب  هللالوسر  مرکا  املف  يربط ":

. دروآنامیا وا  هب  هجیدخ  تفایفرشت ، توبن  هبربمایپ  یتقو 

مالساراهظا

هک فیفع ، شدـجزاوا  شردـپزا و  فیفعنب  ییحیوبا  درکمالعا . ار  دوخ  مالـسا  لوا ) لاس  هس   ) یناهنپ توعد  نارود  نامهرد  هجیدـخ 
ندناوخزامن لاح  رد  ار  رفن  هس  وا  دش  ورهبور  تفگـش  ياهرظنم  اب  داهن  مارحلادجـسم  هب  ياپ  یتقو  هک  هدرک  تیاور  دوب  يروهـشمرجات 

رــسمه مـه  نز  نآو  یلع  شرــستشپ  درم  تـسا ، توـبن  یعدـم  تـسخن  رفن  تـفگ : دیــسرپ . اـهنآ  رادرک  هراـبرد  ساـبعنبا  زا  دـید .
. مرادن غارس  نییآ  نیارب  ار  یسک  اهنیا  زاریغ  تسا . هجیدخ  (ص ) دمحم

يرا امهثلاث  اناو  هجیدخو  هللالوسرریغ  مالـسالایف  ذئموی  دحاو  عمجیمل  دنکیم ": نایب  نینچ  ار  اهزور  نآ  هرطاخ  دوخ  (ع ) یلعترـضح
یحورون و مدوب . اهنآ  نیموس  نم  هجیدـخ و  ادـخلوسرزاریغ ، دـشنعمج  مالـسارد  زورنآ  یـسک  ." ةوبنلا حـیر  مشا  ۀـلاسرلاو  یحولارون 

. مدرکیم ساسحا  ماشم  هب  ار  توبن  يوب  مدیدیم و  ار  تلاسر 
يرهاظ یناور و  ياـهراشف  راـبزا  دـندوب ، یعاـمتجارتربتیعقوم  ياراد  هک  لـیلد  نیا  هب  هجیدـخ ، بلاـطوبا و  نوچ  ییاهتیـصخش  دوجو 

(ص) ادخ لوسر  يرای  هب  نانچمه  دـناوتب  هکنیارطاخ  هب  بلاطوبا  . تساکیم يدایز  دودـح  ات  (ص ) يدـمحم ياپون  نییآ  هیلع  ناکرـشم 
(ع) یلع هارمه  مامت  تماهـش  اب  هجیدـخ  اما  . درک ظـفح  ار  دوخ  ياهلیبق  یعاـمتجا و  تیعقومو  تشادناـهنپ  ار  شیوخ  ناـمیا  دـهدهمادا 

. درک یشوپمشچ  شیوخ  یعامتجا  تیعقومزا  تسجتکرش و  یمالسا  کچوک  هعماج  تیدوجوم  مالعارد 

راکشآ توعد 

. تخاسینلع ار  شتوعد  مرکاربمایپ  تثعبزاغآزا ، سپ  لاسهس 
. تسا یبایزرا  لباق  هبنج  ودزا  نارود  نیارد  هجیدخ  ترـضح  تامدخ  دندرک . ینابیتشپ  يوزالد  ناج و  اب  (ع ) یلعو هجیدـخ  بلاطوبا ،

یعامتجا تیامح  - 1
، جـح مایا  رد  (ص ) ربمایپ لاثم  يارب  دـناهرب ؛ لاهجرـش  زا  ارربمایپ  اهرابتسناوت  یعامتجا  بسانم  ههجو  لیلد  هب  (س ) هجیدـخ ترـضح 
ار نیـشیپ  نخـسرابهس  تفر و  هورم  هوک  هب  هاگنآ  مراگدرورپ . هداتـسرف  نم  مدرم  يا  هک ، دادادن  دنلب  يادص  اب  تفر و  افـص  هوک  يالاب 
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. دندشهناور ربمایپ  یپرد  هتشادرب  یگنس  کیره  بصعتم  ياهبرع  درکرارکت .
، تفر سیبقوبا  هوک  هب  ربمایپ  دـشيراج . شایناشیپ  زا  نوخ  درکتباصا ، (ص ) مرکا لوسر  یناـشیپ  هب  هک  درکباـترپ  یگنـس  لـهجوبا 

هجیدخ ياههنوگرب  کشا  تفگزاب . يو  هب  ار  عوضوم  دناسر و  هجیدخ  هب  ار  دوخ  (ع ) یلع ترـضح  دـندشهناور . وا  یپردزین  ناکرـشم 
زا دومرف : دـشلزان و  (ص ) ربمایپرب لییربج  دـش . اهتـشد  اههوک و  یهار  (ع ) یلعابربمایپ نتفای  يارب  تشادرب و  اذـغزا  یفرظ  دـشيراج ،

رون زا  هک  یتشهب  ياهناخ  هب  ار  وا  و  دناسریم . مالـس  وت  هب  ادخ  وگب  ناسرب ، مالـس  هاوخب ، ار  وا  دندمآ . هیرگ  هب  کیالم  هجیدـخ  هیرگ 
. هدبتراشب هدشتنیز ،

دمآنوریب هجیدـخ  دـندرک . نارابگنـس  ار  هناخ  هدـشروهلمح ، هجیدـخ  هناخ  هب  مدرم  دـندروآ . هناـخ  هب  هتفاـی ، ار  ربماـیپ  یلع  هجیدـخ و 
؟ دیرادن مرش  تسامش ، موق  نیرتبیجن  هک  ینز  هناخ  ندرک  نارابگنس  زا  ایآ  تفگو :

. دناسر يو  هب  ار  ادخ  مالـس  (ص ) مالـساربمایپ تشگزاب . هناخ  هب  شرـسمه  ياوادم  يارب  وا  دندش و  هدنکارپ  شنانخـس  ندینـش  اب  مدرم 
: تفگ خساپردوا 

مالس تسوا و  زا  مالسو  تسامالس  دوخ  ادخ  هتاکربو . مالسلا  هللالوسرای  کیلعو  مالسلا  لییربج  یلعو  مالـسلا  هنم  مالـسلا و  وه  هللا  نا 
یلام یلمع و  ياهتیامح  - 2 داب . وترب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  ادخلوسر ، يا  وترب  لییربجرب و 

هب راوشد  ياههنحـص  هب  دورو  اب  هکلب  دربیم ، دوس  مرکالوسرزا  عافد  يارب  دوخ  یعامتجا  تیعقوم  وراـبتعازا  اـهنتهن  هجیدـخ  ترـضح 
ناوتیم ار  لاسهس  نیا  دربرـس . هب  اجنآرد  لاسهس  ربمایپ  هارمه  .و  تفایروضح بلاطیبا  بعـش  رد  دوخ  وا  تخادرپ . توبن  میرحزا  عافد 
لاومارب هوالع  . تشاد هدهعرب  ار  ناناملسم  یلام  ياهزاین  نیمات  يداصتقا  میرحت  لاسهس  لوطرد  وا  دیمان . هجیدخ  يراکادف  جوا  ياهلاس 

. دشیم فرص  (ص ) يدمحم نید  يرایتهجرد  زین  مازح  نبمیکح  دننام  وا  ناگتسب  تورث  هجیدخ ،
. درکدیکات تشذگ  شلاوما  زا  مالسا  هار  رد  وا  هک  تقیقح  نیارب  تخاسحرطم و  ار  هجیدخ  ترضح  يراکادف  اهراب  مرکاربمایپ 

دوبعم يوس  هب 

اب يوگتفگ  نمض  دوبرـضاح ، وا  نیلابرب  هک  (ص ) ربمایپ داتفا . يرامیبرتسبرد  ماجنارـس  درکیگدنز و  ربمایپ  اب  لاسراهچوتسیب  هجیدخ 
. تساهداد يربارب  محازمرتخد  هیسآ  نارمعرتخد و  میرم  اب  ار  وت  ادخ  دومرف : يو 

؛ داتفا هار  هب  دوخ  ربمایپ  دندنک ، شیارب  يربق  نوجحرد  نوچ  تسیرگ . تخسربمایپ  دیـشکرپ  نادواج  ناهج  يوس  هب  هجیدخ  حور  یتقو 
اب تساـخرب و  هاـگنآ  . درکاـعد ار  وا  تسیرگ و  لـبق  زا  رتـنوزفا  دـیباوخ ، دـش و  ربـق  لـخاد  دـیرابیم  شنامـشچزا  کـشا  هـک  ناـنچمه 

هجیدخراگدای همطاف ، . دشنهدناوخ يو  رب  زامن  دوبهدـشن ، بجاو  تیم  زامن  نامز  نآرد  نوچ  . تشاذـگربقرد ار  شرـسمه  شیوختسد 
يزیچ توکـسزجربمایپ  دزیم . شتآ  ار  ردـپ  دـنمدرد  لد  تفرگیم و  ردام  هناهب  تخیوآیم ، وا  ناماد  هب  ار  دوخ  تشگیمردـپ ، درگ 

اجنآرد تسا و  راکشآ  شنورد  هک  هتخاس  ؤلؤل  زا  يرصق  تردام  يارب  ادخ  وگب  همطاف  هب  ربمایپ ، يا  تفگ : دشلزان و  لییربج  تشادن ؛
. تسین یخلت  یتخس و  چیه 

. درکمالعا ار  هجیدخ  ياهتنحم  اهجنر و  نایاپ  یهلا  هتشرف  بیترت  نیا  هب 
هلیـسو هب  لاـسرد 1344ه.ق  هک  دـنتخاس  يو  ربـق  رب  ياهـبق  727ه.ق  لاس رد  . دـننادیم ترجهزا  لبق  لاسهس  ار  شتاـفو  ناـمز  ناـققحم 

. دشناریو نویباهو 

وت دای  هب 

وا تشادهاـگن . نازورف  رمع  رخآ  اـت  ار  يورهم  غارچ  درکنكاـپ و  شیوـخ  هحفـص  زا  ار  هجیدـخ  ماـن  هاگچـیه  (ص ) ربماـیپرهمرپ بـلق 
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هجیدخ مان  ادخلوسر  ات  دیایب . ربمایپ  تمدختساوخ  هجیدخ  رهاوخ  يزور  دیوگیم : هشیاع  تشادیم . تسود  ار  هجیدخ  نارادتـسود 
. تساهدناسر وت  هب  ار  نآ  زا  رتهب  ادخ  دُرم و  هک  دوب  ینزریپ  یتسه . شرکف  هب  دایز  ردقچ  متفگ : دزقرب . شنامشچ  دینش ، ار 

ینامز دروآنامیا و  نم  هب  دندرک  بیذکت  ارم  مدرم  یتقو  تساهدشن . نم  يزور  هجیدخزا  رتهب  هللاو  دومرف : تفـشآرب و  تدش  هب  ربمایپ 
. درکقافنا ار  دوخ  لام  دندرکیم  يراددوخ  شیوخ  تورث  قافنازا  مدرم  هک 

هب سکچـیه  هب  دـیوگیم : هشیاع  تشادیماو . یتفگـش  هب  ار  نارگید  شراتفگ  هک  درمـشیم  گرزب  ار  هجیدختیـصخش  ناـنچ  ربماـیپ 
ملاـع رد  ینز  وا  زج  اـیوگ  هـک  درکیمداـی  ناـنچ  هجیدـخ  زا  ادـخلوسر  . وازاربماـیپ درکداـی  رطاـخهب  مدربـن ، ترــسح  هجیدـخ  هزادـنا 

. دوتسیم ار  هجیدخ  هکنیارگم  تفریمن  نوریب  هناخزاربمایپ  هاگچیه  . دوبن
، دیدوب رفاک  هک  ینامز  تسوازا  رتالاب  ناتماقم  دینکنرکف  دومرفیم : شنانز  هب  وا  . درکاعد ار  وا  تخیرکشا و  شتافو  درگلاس  رد  ربمایپ 

یعالطایب راهظا  نارـضاح  تسیچ ؟ دینادیم  دیـسرپ : دیـشک و  نیمز  رب  طخراهچ  يزورراوگرزب  نآ  . تسا منادنزرف  ردام  دروآنامیا و 
نارمعرتخد و میرم  (ص ،) دمحمرتخد همطاف  دـلیوخرتخد ، هجیدـخ  دـنرفن : راهچ  تشهب  نانز  نیرتتلیـضفاب  دومرف : ترـضح  دـندرک .

. نوعرف رسمه  محازمرتخد  هیسآ 
هیـسآ نارمع ، رتخد  میرمرگم  دندیـسرن  لامک  هب  نانز  نایمزا  دندیـسر و  لاـمک  هب  يرایـسب  دادـعت  نادرم ، زا  دومرف : باحـصا  هب  يزور 

. دمحمرتخد همطاف  دلیوخرتخد و  هجیدخ  نوعرف ، نز  محازمرتخد 
اب دـنتفگ : هدـمآ ، شدزن  هب  نانز  زا  یهورگ  دـنناسر ، شعالطا  هب  ار  (ع ) همطاف زا  (ع ) یلع يراگتـساوخربخ  دنتـساوخ  یتقو  دـعب  اـهلاس 

هجیدخ مان  ات  دشیم . نشور  شمشچ  دوبهدنز  هجیدخ  رگا  هک  میاهدشعمج  يراک  يارب  ادخلوسر ، يا  میوشتیادف  نامیاهردام  وردپ 
: دومرف دییرگیم ؟ هچ  يارب  دیسرپ  هملسما  تسیرگربمایپ . دشهدرب ،

رـشبا نا  ینرما  لجوزع  هللا  نا  اـهلامب  هیلع  یتناـعاو  هللا  نید  یلع  ینتدـیاو  ساـنلا  ینبذـکی  نیح  ینتقدـص  هجیدـخ  لـثم  نیاو  هجیدـخ  »
.« بصنالو هیف  بعصال  درمزلا  رصق  نم  ۀنجلا  یف  تیب  هجیدخ 

. تفاتـش مکمک  هب  شلام  اب  و  دومن . میرای  ادخ  نیدرب  درک . مقیدصت  دندرک  مبیذکت  مدرم  هک  ینامز  هجیدخ ؟ لثم  تساجک  و  هجیدخ !
. مهدتراشبتسین نآ  رد  تنحم  یتخس و  هک  یتشهب  نیدرمز  يرصق  هب  ار  وا  ات  دادنامرف  نم  هب  ادخ 

عبانم

 / ءالبنلا مالعا  ریـس  برعلا /  صـصق  تیلهاج / »  مالـسا و  ای « يرـشب  ءارآو  دیاقعو  مالـسا  يربط /  خـیرات  ۀباحـصلا /  زییمت  یف  ۀـباصالا 
 / برالا ۀـیاهن  یبنلا /  ةریـس  نم  حیحـصلا  سیمخلا /  خـیرات  هباغلا /  دـسا  ماشه /  نبا  يوبن  هریـس  دعـس /  نبا  يربک  تاقبط  باعیتسالا / 

همغلا فشک  ۀعصاق /  هبطخ  هغالبلا /  جهن  نیحیحص /  یلع  كردتسملا  قودص /  یلاما  هیبلح /  ةریـس  راونالاراحب /  خیراتلا /  یف  لماکلا 
راحبلا ۀنیفس  ۀمهملا /  لوصفلا  بلاطیبا /  لآ  بقانم  / 

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 
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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)
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
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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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