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یگنهرف تامدخ  ماَلَّسلاِهْیَلَع و  اضر  ماما 

باتک تاصخشم 

لقن هب  یعیفر  رصان  رتکد  اب  سدق  همانزور  ییوگتفگ  یعیفر  رصان  رتکد  یگنهرف ، تامدخ  ماَلَّسلاِْهیَلَع و  اضر  ماما  روآدیدپ : مان  ناونع و 
http: //www. qudsdaily. com/archive/1390/html/1/1390 - 01 - 31/page4. html زا

همدقم

فرط زا  ترـضح ، دلوت  زا  دعب  هک  دوب  مَتُْکت »  » شردام مان  دش . دلوتم  هنیدم  رد  لاس 148 ق . هدعقیذ  مهدزای  زور  ماَلَّسلاِْهیَلَع  اضر  ماما 
ّالا َةَُّوق  َال  َو  هَّللا  َءاَش  اَم   » ترـضح نآ  يرتشگنا  شقن  دـناهتفگ . زین  ۀَـمَْجن »  » ار ترـضح  ردام  مان  تفرگ . مان  هرهاط  ماَلَّسلاِْهیَلَع  مظاک  ماما 

19 تماما : تدم  یگلاس . نس 35  رد  لاس 183  تماما : عورش  اضر ، بقل : یناثلا ، نَسَحلاوبا  هینک : یلع ، ترـضح : مسا  تسا . هدوب  هللااب »
هب يرفـس  رد  ماَلَّسلاِْهیَلَع  اضر  ماما  دـسیونیم : یعفار  نیـسح . مان  هب  رگید  دـنزرف  ماَلَّسلاِْهیَلَع  داوج  مان  هب  رـسپ  ود  نادـنزرف : لاـس . ای 20 

هتشاد رتمک  ای  لاس  ود  هک  ترضح  زا  يدنزرف  : » تسا هدرک  لقن  ماما  زا  يو  تسا  هدش  یفخم  ناَْمیَلُـس  نب  دوواد  هناخ  رد  هدمآ ، نیوزق 
لاس 193 ق. رد  ترفاسم  نیا  لامتحا ، هب  دراد . یهاگراب  نیوزق  رد  نونکا  هک  تسا  نیسح  هدازماما  نامه  نیا  تسا ». نوفدم  نیوزق  رد 
رد هدش و  ورَم  دراو  لاس  نآ  ناضمر  رد  دوب ، هنیدـم  رد  لاس 201 ق . ات  ماما  تداهش : [. 1 . ] تسا هتفرگ  تروص  دیـشر  گرم  اب  نراقم 

هدرپس كاخ  هب  سوط  رد  هدش و  مومـسم  نومأم -  رابجا  هب  مومـسم -  روگنا  ندروخ  تلع  هب  لاس 203 ق . رفص  رخآ  یگلاس ، نس 55 
. دش

ماَلَّسلاِهْیَلَع ماما  رصاعم  يافلخ 

هَّللاْدبَع اب  لاس  هد  (. 193  - 198  ) نوُراَه رسپ  نیما  دَّمَُحم  اب  لاس  جنپ  (. 183  - 193  ) دیِشَّرلا نوُراَه  اب  ترـضح  تماما  تدم  زا  لاس  هد 
. دوب رتگرزب  نومأم  زا  لاس  دودح 20  رد  ماما  دیگنج . شردارب  اب  هک  ( 193  - 218  ) نوُراَه رگید  رسپ  نومأم 

يِوَضَر رصع  رد  هناگیب  راکفا 

نامه . ) دیسر دوخ  جوا  هب  نومأم  نوُراَه و  نامز  رد  هژیو  هب  نایسابع  رصع  رد  دش و  عورـش  نایوما  نامز  زا  ناگناگیب  یملع  راثآ  همجرت 
تشون و مور  هاـشداپ  هب  ياهماـن  نومأـم  دیـسر ) خـیرات  لوط  رد  دوخ  دـح  نیرتـالاب  هب  یمالـسا  روشک  تعـسو  ناـمز  نیا  رد  هک  هنوـگ 
« املـس  » و قیِرِْطب » ْنبا   » و رَطَم » نب  جاـجح   » دـننام نادنمـشناد  زا  یعمج  درک و  تساوخرد  ار  وطْـسَرَا  راـثآ  میدـق و  مولع  زا  ياهعومجم 

هار زا  تساوخ  یم   ) ار یمیـش  بط و  دـیزی ،»  نب  دـلاخ  . » دومن اهنآ  همجرت  رومأـم  ار  دادـغب  گرزب  هناـخباتک  ۀـمکحلا » تیب   » تسرپرس
روط نیمه  هنمد و  هلیلک و  عَّفَقُم ، نبا  ار ، سونیلاج  طارقس و  بتک  زا  یضعب  قاحـسا » نب  نینح  ( » دروآ تسد  هب  یعونـصم  يالط  یمیش 

، قطنم باسح ، هفسلف ، بط ، رد  هک  يدنک  قاحـسا  نبا  بوقعی  درکیم . همجرت  زین  نومأم  دوخ  دندنادرگرب . یبرع  هب  ار ، سُدِیْلِقا  باتک 
دـنادرگرب و یبرع  هب  ار  هفـسلف  ِياـهباتک  زا  يرایـسب  درکیم ، يوریپ  وطْـسَرَا  شور  زا  دوخ  تاـفیلأت  رد  دوب و  هربـخ  موـجن  هسدـنه و 

نب دَّمَُحم  دنروایب . ار  بط  یقیسوم و  هسدنه ، هفسلف ، بایمک  ِياهباتک  ات  داتسرف  ۀَِّینَْطنَطُْسق  هب  ار  یناسک  داد . حیضوت  ار  نآ  تالکـشم 
نوُراَه يوق  لامتحا  هب  هک  دوب  یگرزب  هناخباتک  همکحلا » راد  . » درک ادـج  باـسح  زا  ار  ربج  گرزب -  ناد  یـضایر  یمزراوخ -  یـسوم 

هدربن ییوب  گنهرف  ندـمت و  زا  هک  نانآ  داتفا . نالوغم  تسد  هب  دادـغب  ات  دوب  یقاب  ناـنچمه  درک و  تیوقت  نومأـم  يراذـگناینب و  ار  نآ 
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. دندیشک شتآ  هب  ار  نآ  دندوب 

هناگیب یگنهرف  موجه  ماَلَّسلاِهْیَلَع و  اضر  ماما 

، یتشدرز دننام  رگید  بهاذم  زا  تخـسرس  بصعتم و  يدارفا  نامجرتم  نیا  نیب  رد  هکنیا  دوب  ینارگن  هیام  هچنآ  همجرت  تضهن  لابند  هب 
دارفا ناناوج و  هب  نآ  ءاقلا  دوخ و  مومسم  راکفا  رشن  يارب  دوب  یتصرف  نیا  دنتـشاد و  دوجو  نایمور  دنه ، ِياهنمهرب  يروُطْـسَن ، یبئاص ،

رطخ نیا  زا  یهاگآ  اب  ماَلَّسلاِْهیَلَع  اضر  ماما  دشاب . هتشاد  هارمه  هب  یتاهبش  تسناوتیم  زین  بتک  نیا  دوخ  ياوتحم  روط  نیمه  لد و  هداس 
دنریگب و ار  یلامتحا  فارحنا  هنوگره  ولج  دندرک  یعس  دشیم ، رازگرب  نومأم  طسوت  هک  یملع  ِياهثحب  تاسلج  رد  لاعف  روضح  اب  و 

[. 2 . ] دنهد ناشن  ار  ماَلَّسلاُمِْهیَلَع  تیب  لها  يرترب 

یملع ِياهثحب  يرازگرب  زا  نومأم  فده 

: تفگ يِزَوْرَم » ناَْمیَلُـس   » هب نومأم  هکنیا  شلیلد  دوب . ماـما  تیموکحم  فدـه  هکنیا  فلا ) هلمج : زا  دراد . دوجو  هدـیقع  دـنچ  اـجنیا  رد 
هک ماما  مالک  رگید  دهاش  [. 5 . ] يدنبب ماَلَّسلاِْهیَلَع -  اضر  ماما  وا -  رب  ار  هار  هک  تسین  نیا  زج  يزیچ  ثحب  هسلج  يرازگرب  زا  نم  فده 

ِيهویـش هب  ناتـسرپ  هراتـس  اب  ناشروبز ، اب  روبز  لها  اب  ناشلیجنا ، هب  لیجنا  لها  اـب  ناـشتاروت ، هب  تاروت  لـها  اـب  هک  یماـگنه  دومرف :
نومأم منک ، راداو  دوخ  نخس  قیدصت  هب  ار  همه  هدرک  لالدتسا  ناشدوخ  کبس  هب  نایمور  اب  ناشیسراپ  هویش  هب  نادبوم  اب  ناشیناِربع ،
نومأم رابرد  هک  تسا  نآ  دـنکیم  تیوقت  ار  لامتحا  نیا  هچنآ  [. 4 . ] دش دهاوخ  نامیـشپ  ًانیقی  هدیزگرب و  ار  اطخ  هار  هک  دیمهف  دهاوخ 

ِياـهثحب یملع و  سلاـجم  نیا  زا  يرثا  رگید  نآ  زا  سپ  یلو  دوـب ؛ اـههرظانم  نـیا  يرازگرب  لـحم  هتـسویپ  ماـما ، تداهـش  زا  شیپ  اـت 
تفر و ورف  ماما  یکیزیف  فذـح  هشیدـنا  رد  نومأم  دـنام ، ماکان  ماما  تیـصخش  ندرب  ناـیم  زا  رد  لـفاحم  نیا  یتقو  دـشن  هدـید  یمـالک 

ِيهعماـج رد  ملاـع  رادـمامز  کـی  ناونع  هب  تشاد  لـیامت  دوبن و  یلـضفیب  مدآ  دوخ ، نومأـم  ب ) تخاـس . مومـسم  ار  ناـشیا  ماـجنارس 
[. 5 . ] دشیم هتخانش  یسابع  يافلخ  فوسلیف  تشاد و  یتسود  ملع  هب  ترهش  وا  دریگرارق . هجوت  دروم  ددرگ و  یفرعم  یمالسا 

نایدا ناوریپ  اب  ماَلَّسلاِهْیَلَع  ماما  تارظانم 

رد يدِراَطُع  هللازیزع  داتسا  راَْونَالَا و  ُراِحب  دلج 49  رد  یسلجم  همالع  و  اَضِّرلا » رابْخَا  نُویُع   » رد قودص  خیَش  تسا و  ناوارف  تارظانم  نیا 
ياوشیپ بقل  هملک  نیا   ) قِیَلثاَـج اـب  هرظاـنم  . 1 زا : تسا  ترابع  تارظانم  نیا  نیرتمهم  دـناهدروآ  مود  دـلج  اـضرلا  ماـمالا  دنـسم  باـتک 
ياوشیپ بقل  هملک  نیا   ) ربـکا ذـِبْرِه  اـب  هرظاـنم  . 3 دوـب ). دوـهی  ياوـشیپ  بقل  هملک  نیا   ) تُولاَْـجلا سأَر  اـب  هرظاـنم  . 2 دوب ). ناـیوسیع 

ِيهطخ رد  مالک  ملع  گرزب  ملاع  يو  يِزَوْرَم ؛ ناَْمیَلُـس  اب  . 5 ماَلَّسلاِْهیَلَع ) ییحی  ترـضح  ناوریپ  زا   ) یبئاص نارمع  اب  . 4 دوب ). یتشدرز 
. هرصب رد  فلتخم  بهاذم  بابرا  اب  هرظانم  . 7 تیب . لها  نمشد  یبصان و  مهَج ؛ نب  دَّمَُحم  نب  یلع  . 6 دوب . ناسارخ 

ماَلَّسلاِهْیَلَع ماما  رصع  رد  ثیدح  نیودت 

هراشا

تبـسن ترـضح  هب  یبتک  ییاور ، رداصم  رد  دومنیم . ثیداحا  ملع و  نیودـت  هب  رما  ار  شیوخ  صاوخ  ناوریپ و  زین  ماَلَّسلاِْهیَلَع  اضر  ماما 
: هلمج زا  دناهدروآ  ترضح  تافلؤم  ءزج  تسا و  هدش  هداد 

ع)  ) اضرلا ۀفیحص 
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زا یـضعب  یماسا  رداصم ، زا  یـضعب  رد  هدومن و  لقن  ار  نیا  ْنیَقیِرَف  تاور  زا  يرایـسب  دناهدیمان و  زین  اضرلا » مامالا  دنـسم   » ار باتک  نیا 
نب رماع  نب  دمحا   » هینک هک  دْعَْجلا » یبا  نبا  باتک   » ناونع تحت  مق »  » رد و  ءاَْعنَص »  » رد نآ  زا  ددعتم  ِياههخـسن  تسا و  هدمآ  نآ  تاور 

[. 6 . ] دراد دوجو  دهشم  نارهت و  رد  تسا ، یئاطلا » ناَْمیَلُس 

ۀیبَهَذلا ۀلاسرلا 

ۀَِّیبَهَذ هلاسر  اذـل  دنـسیونب . الط  بآ  اب  ار  نآ  داد  روتـسد  نومأم  تسا و  هتـشون  نومأم  تساوخرد  هب  ماـما  هک  یّبط  لـئاسم  رد  ياهلاـسر 
[. 7 . ] دش هدیمان 

نامیالا لها  عم  ع )  ) اضرلا سلاجم 

تمینغ ار  تصرف  زین  ماَـلَّسلاِْهیَلَع  ماـما  دومنیم . رارقرب  رگید  ناـیدا  ءاـملع  ماـما و  نیب  یملع  ینید و  تارظاـنم  یملع و  سلاـجم  نومأـم 
نآ ماما  ناوریپ  زا  یکی  ًادعب  هک  دومنیم  در  لالدتسا  اب  ار  نارگید  تاداقتعا  دناسریم و  تابثا  هب  ار  مالـسا  عُّیَـشَت و  تیناقح ، هدرمش و 

سلاجم فّنص  ۀقث … ، نییمشاهلا ، نم  خیَش  دَّمَُحم  وبا  لْضَفلا …  نب  دَّمَُحم  نب  نیسح  : » دیوگیم یِـشاََجن  دومن . يروآدرگ  ار  سلاجم 
.« نایدالا لها  عم  ماَلَّسلاِْهیَلَع  اضرلا 

ع)  ) اضرلا مامالا  یلاما 

نیمه هب  یسوط  خیَش  تسا . هدرک  لقن  یِعازُخ  ِلبْعِد  ینعی  یعیـش  گرزب  رعاش  ردارب  یِعاَزُْخلا » یلع  نب  یلع  نَسَحلاوبا   » ار هفیحـص  نیا 
یباتک نامه  نیا  هک  تسا  هداد  لامتحا  ینیـسح  یلالج  اـضر  دَّمَُحم  دیـس  راوگرزب  ققحم  تسا . هدومن  لـقن  تیاور  باـتک  نیا  زا  دـنس 

ماَلَّسلاِْهیَلَع اضر  ماما  تافیلأت  زا  دروم  راحبلا 20  ثیداحا  ظافلالا  سَرْهَفُملا  ُمَْجعُْملَا  همدقم  رد  تسا . هدرک  رکذ  ار  نآ  یِـشاََجن  هک  دشاب 
[. 8 . ] دربیم مان  ار 

ۀجلیلهالا باتک 

تسا ترابع  هک  دناهدرمش  ماما  يارب  زین  يرگید  بتک  مالکلا » ملع  یف  ۀلیلج  بلاطم  ۀغلاب و  ججح  هیف  : » دومرف نیما  نسحم  دیـس  همالع 
هَّللادـْبَع و نب  دَّمَُحم  تیاور  هب  یگرزب  هعوـبتم  هخـسن  يدـهم ، نب  یلع  تیاور  هب  یباـتک  هدرک . تیاور  دَّمَُحم  نب  ةزیرو  هـک  یباـتک  زا :
رد هک  يرگید  بتک  لـئاسم و  ءاَّشَوـْلا و  یلع  نب  نَسَح  تیاور  هب  لـئاسم »  » دیعـس و نب  هیواـعم  تیاور  هـب  لـئاسم »  » رگید و ِياههخـسن 

فراـعم دـیجم  رتـکد  هلمج : زا  دـناهدرک  دـیدرت  ماـما  هب  بتک  نیا  باـستنا  تحـص  رد  یخرب  هتبلا  دـسریم . هخـسن  تـسیب  هـب  عوـمجم 
هب خساپ  مالسالا ، ضحم  هلاسر  بط ، رد  ۀَِّیبَهَذ  هلاسر  يِوَضَر ، هقف  هلمج : زا  دناهداد ، تبـسن  ماما  هب  يراثآ  ناققحم  زا  یخرب  : » دیوگیم

یناگدـنز زا  یلیلحت  هب  تسا  هداد  عاجرا  هراب  نیا  رد  و  تسا ». دـیدرت  دروم  اهنآ  باستنا  هک  ناذاش  نبا  للع  باتک  نانـس و  نبا  لـئاسم 
راثآ هعومجم  ینـسح و  فورعم  مشاه  هّمئالا  ةریـس  يدوبهب ، رقاب  دَّمَُحم  ثیدـحلا  ۀـفرعم  هللا ، لضَف  داوج  دَّمَُحم  زا  ماَلَّسلاِْهیَلَع  اضر  ماما 

ناماما طیارش  اریز  دشابیم . تالُغ  تالوعجم  زا  ًاعون  هدیدرگ  بستنم  نانآ  هب  هچنآ  دیوگیم : يو  ماَلَّسلاِْهیَلَع  اضر  ماما  هرگنک  نیتسخن 
[. 9 . ] تسا هدادیمن  نانآ  هب  ار  روما  نیا  هزاجا 

ثیدح نیودت  اضر و  ماما  نادرگاش 
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نماثلا مامالا  نامز  یف  هعیـشلا  ثیداحا  تعمج  یتلا  بتکلا  ددـع  نا  : » دـیامرفیم ثیداحالا  عماج  باتک  رد  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ 
هذه عیمج  یف  ماَلَّسلاِْهیَلَع  اضرلا  مامالا  باحـصا  نم  ۀسداسلا  ۀقبطلا  باحـصا  ءالـضف  نم  عمج  ماق  مث  ۀـئأم ، عبرالا  یلا  لصو  ماَلَّسلاِْهیَلَع 

دیعـس نبا  نیـسحلاو  يزاوهـالا  راـیزهم  نب  یلع  لاـثما  نم  ءـالجالا  مهتذـمالت  عـمج  مث  بتکلا  کـلت  یف  ۀـقرفتملا  ۀفیرـشلا  ثیداـحالا 
خیـشلا و  یفاکلا »  » هباتک فیلأت  یف  ینیلک  مالـسالا  ۀـقث  ماـق  یتح  ۀعیـشلا  ءاـملعل  ًاـعجرم  اـناکف  نیباـتک  یف  ثیداـحالا  کـلت  يزاوهـالا 

ۀعبالا بتکلا  هذه  یف  تعمج  دق  اذهب  و  راصبتسالا »  » و بیذهتلا »  » هباتک یف  یسوطلا  خیـشلا  و  هیقفلا » هرـضحیال  نم   » هباتک یف  قودصلا 
کلت ثیداحا  عیمج  نال  راصمالا و  راصعالا و  کلت  یف  ۀعیـشلا  ءاملعل  ًاعجرم  تناکف  هجو  نسحاـب  ۀـیوناثلاو  ۀـیلوالا  هیثیدـحلا  عماوجلا 

ماَلَّسلاِْهیَلَع 20 اضر  ماما  نامز  رد  [. 10 .« ] تکرت یتح  ًایجیردت  لوصالا  کلتل  ۀعجارملا  تلق  ۀعبرالا ، بتکلا  هذـه  یف  تعمتجا  لوصالا 
ییحی نب  ناَْوفَص  باتک ،)  30  ) دیعس نب  نیسح  زا  ناوتیم  نانآ  هلمج  زا  دناهدرک . فیلأت  یثیدح  باتک  ماَلَّسلاِْهیَلَع  ماما  باحـصا  زا  رفن 

هب 318 ار  ماما  لاجر  رامآ  یـسوط  خیَـش  درب . مان  باـتک )  15  ) مساقلا نب  یـسوم  و  باتک )  28  ) يدـقاولا رَمُع  نب  دَّمَُحم  و  باـتک )  16)
[. 11 . ] تسا هدناسر  يوار 

یقرواپ

یسایس يرکف و  تایح  [ 5 . ] نامه [ 4 . ] ص 512 و 513 هریس ، [ 3 . ] ص 509 نایاوشیپ ، هریس  [ 2 . ] ص 426 یـسایس ، يرکف و  تایح  [ 1]
دعب هریثک » نافلؤم  هل  : » دـیوگیم يو  ص 26  ج 2 ، هعیـشلا ، نایعا  [ 7 . ] ص 44 سَرْهَفُملا ، ُمَْجعُْملَا  همدـقم  [ 6 . ] ص 483 هعیـش ، ناماما 

 - ص 313 فراعم ، هعومجم  ثیدح … و  یمومع  خـیرات  [ 9 . ] ص 44 و 45 سَرْهَفُملا ، ُمَْجعُْملَا  همدـقم  [ 8 . ] دربیم ماـن  ار  دروم  تفه 
ص 91. يزیرهم ، ۀیثیدحلا ، صوصن  یف  سورد  [ 11 . ] ص 13 ج 1 ، ثیدحلا ، لاجر  ملع  تاکردتسم  [ 10 . ] 314

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 11زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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