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( هر  ) ییابطابط نیسح  دمحم  دیس  همالع  همانیگدنز 

باتک تاصخشم 

17441-75 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ضر  ییابطابط  همالع  نآرق  ریبک  رسفم  همانیگدنز  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

ص 7. رذآ 1375 :)  1  ) تاعالطا هلاقم ، :  اشنم 
نیسحدمحم  ییابطابط  رگفیصوت :  نآرق  رگفیصوت : 

همانیگدنز

حبـص رد  و  درک ، تکربرپ  رمع  لاس  و 81  دش ، دـلوتم  زیربت  دابآ  داش  رد  ق  .ـ لاس 1321 ه هجحیذ  هام  زور  نیرخآ  رد  ییابطابط  همـالع 
. دندرک تلحر  هدنام  رهظ  هب  تعاس  هس  ق  .ـ لاس 1402 ه مارحلا  مرحم  هبنشکی 18 

زا و  دنتسه ، جابید  لیعامسا  نب  میهاربا  دالوا  زا  مالسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  دالوا  زا  ردپ  فرط  زا  ییابطابط  همالع  دادجا 
تایح دوردب  ناشردپ  یگلاس  هن  نس  رد  و  ناشردام ، یگلاس  جنپ  نس  رد  دنشاب . یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  دالوا  ردام  فرط 

. دوب هدنامن  یقاب  رگید  یسک  نسح  دمحم  دیس  مانب  ناشیا  زا  رتکچوک  ردارب  ناشیا و  زج  يدالوا  اهنآ  زا  دنیوگ و  یم 
ياه هتشون  اه و  همان  دوب و  مالکلارهاوج ) بحاص   ) یفجن نسح  دمحم  خیـش  کیدزن  نارـشاعم  نادرگاش و  زا  هر ) ) یئابطابط همالع  ّدج 

يزور دوب . مورحم  دـنزرف  نتـشاد  تمعن  زا  اما  تشاد  هطاحا  زین  رفج و )...  لمر و   ) بیرغ مولع  هب  دوب و  دـهتجم  تشاگن . یم  ار  ناشیا 
یم شلد  هیآ ، نیا  ندـناوخ  اب  نیمحاّرلا .»  محرا  تنا  رـضلا و  ینـسم  ّینا  هبر : يدان  ذإ  بویا  و  دیـسر «  هیآ  نیا  هب  نآرق  توالت  ماـگنه 
اور دـهاوخب ، دـنوادخ  زا  ار  دوخ  تجاـح  رگا  هک  دـنک  یم  كاردا  نینچ  ماـگنه  ناـمه  دوـش . یم  نیگمغ  دـنزرف  نتـشادن  زا  دـنکش و 

همالع موحرم  ردپ  رـسپ ، نآ  دـیامرف . یم  تیانع  وا  هب  یحلاص  دـنزرف  زارد ـ  يرمع  زا  سپ  مه ـ  دـنوادخ  دـنک و  یم  اعد  دـش . دـهاوخ 
. دهن یم  يو  رب  ار  همالع ) ّدج  ینعی  دوخ (  ردپ  مان  وا ، دلوت  زا  سپ  زین  همالع  ردپ  دوش . یم  یئابطابط 

دیتاسا تالیصحت و 

زیچ ره  زا  لـبق  اـهزور  نآ  یـسرد  شور  رد  هک  نآرق  شزوـمآ  زا  سپ  ش ) .ـ ات 1296ه  1290  ) لاس شـش  تدم  هب  نیـسح  دمحم  دیس 
يریگدای هب  طاطخ  یقنیلع  ازریم  رظن  ریز  تایبدا ، نتخومآ  رب  هوالع  تفرگارف . ار  ناتـسوب و ...  ناتـسلگ ، نوچ  يراثآ  دش ، یم  سیردت 

. تخادرپ یسیونشوخ  نونف 
هب دش و  دراو  زیربت  هیبلاط  هسردم  هب  تهج  نیا  زا  دیوگ ، خساپ  ناشیا  رفاو  هقالع  راشرـس و  قوذ  هب  تسناوتن  ییادـتبا  تالیـصحت  نوچ 

یمالسا فلتخم  ياهشناد  يریگارف  لوغشم  ش  .ـ ات 1304 ه لاس 1297  زا  تخادرپ و  لوصا  هقف و  یلقن و  مولع  برع و  تایبدا  يریگارف 
. دیدرگ

فجن رد  مامت  لاس  هد  و  دنوش ، یم  فرـشم  فرـشا  فجن  هب  ناشردارب  هارمه  زیربت  هیبلاط  هسردـم  رد  لیـصحت  زا  دـعب  ییابطابط  همالع 
اقآ دزن  فرشا  فجن  رد  ار  یضایر  مولع  ییابطابط  همالع  دنوش . یم  لوغشم  يونعم  یقالخا و  تالامک  ینید و  مولع  لیصحت  هب  فرـشا 

. تفرگارف دوب  نامز  نآ  روهشم  ناناد  یضایر  زا  هک  يراسناوخ  مساقلاوبا  دیس 
و دـندناوخ ، هر ) ) یناهفـصا هللا  تیآ  موحرم  و  هر ) ) ینیئان هللا  تیآ  موحرم  نوچ  يا  هتـسجرب  ناداتـسا  دزن  ار  لوصا  هقف و  سورد  ناـشیا 
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. دوب لاس  هد  ًاعومجم  ناشیا  لوصا  هقف و  ياهسرد  تدم 
شردارب تیعم  رد  فرـشا  فجن  رد  زارد  نایلاس  هک  دوب ، يا  هبوک  داـب  نیـسح  دیـس  اـقآ  موحرم  هلأـتم ، میکح  هفـسلف ، رد  ناـشیا  داتـسا 

. دندوب لوغشم  ثحب  سرد و  هب  وا  دزن  یهلا  ییابطابط  نسح  دمحم  دیس  جاح  هللا  تیآ  موحرم 
( هر ) یئاـبطابط یـضاق  اـقآ  یلع  دیـس  هللا  تیآ  موحرم  ریظن  مک  ردـقیلاع و  فراـع  دزن  ار  ثیدـحلا  هقف  قـالخا و  هیهلا و  فراـعم  اـما  و 

. دندوب لماک  داتسا  نآ  تیبرت  میلعت و  رظن و  تحت  هیعرش  تاضایر  هیناسفن و  تادهاجم  كولس و  ریس و  رد  دنتخومآ و 
. « دش یم  نوگرگد  یضاق  هللا  تیآ  مان  ندینش  اب  همالع ، موحرم  لاح  هک «  دنک  یم  لقن  دجما  داتسا 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هاگراب  هب  فرشا ، فجن  هب  مدورو  زا  سپ  هک « : دنک  یم  لقن  همالع  لوق  زا  یضاق  دمحا  دیـس  مالـسالا  تجح 
: دومرف دمآ و  مدزن  یضاق  ياقآ  نآ ، یپ  رد  مدرک . دادمتسا  ناشیا  زا  هدرک و  ور 

. « تشاد میهاوخ  مه  اب  هسلج  ود  يا  هتفه  سپ ، نیا  زا  دنا . هداتسرف  ارم  ناشیا  دیدرک و  لاح  ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  امش  » 
: دومرف هسلج  نامه  رد  و 

.« امن تبقارم  رتشیب  مه  ار  تنابز  ناوخب . سرد  ادخ  يارب  نک و  رتشیب  ار  تصالخا  » 

نادرگاش

تارضح دوشیم : هراشا  نانآ  زا  دنچ  ینت  هب  هک  دنشابیم  هیملع  ياههزوح  رد  ینونک  ناگتخیهرف  ناگرزب و  زا  رفن  اههد  همالع ، نادرگاش 
مراکم رـصان  ( 4 ،) ردـص یـسوم  ماما  ( 3 ،) یتشهب ینیـسح  دمحم  دیـس  ( 2 ،) يرهطم یضترم  دیهـش  داتـسا  ( 1  ) مالـسالا جـجح  تاـیآ و 

یقت دـمحم  ( 9 ،) یناجنز نیدـلا  زع  (8 ،) یلیبدرا يوسوم  میرکلادـبع  دیـس  ( 7 ،) يدزیا سابع  خیـش  ( 6 ،) حتفم دمحم  دیهـش  ( 5 ،) يزاریش
دمحم دیس  ( 14 ،) یحطبا رقاب  دمحم  دیس  ( 13 ،) ینایتشآ نیدلا  لالج  دیس  ( 12  ،) يراصنا ییحی  ( 11 ،) ینیما میهاربا  ( 10  ،) يدزی حابصم 
يدهم دیـس  ( 18 ، ) یلمآ ةداز  نـسح  نــسح  ( 17  ،) ینادـمه يرون  نیـسح  ( 16  ،) يراز هلاـک  نیـسح  دـمحم  دیـس  ( 15 ،) یحطبا یلع 

رتکد ( 22 ، ) ینانید یمیهاربا  نیـسحمالغ  رتکد  يدمحا ، دـمحا  ( 21 ،) یلمآ يداوج  هللادبع  ( 20  ،) یجنایم يدـمحا  یلع  ( 19 ،) یناحور
 ... یبرثی و ییحی  دیس 

همالع ياهتراهم 

: دیازفا یم  همالع  دنزرف 
مه دوب ، بیقر  یب  زیربت - نامدوخ - رهش  رد  یتسار  هب  کتزیت و  يراوس  بسا  مه  دوب و  يرهام  رایسب  زادناریت  مه  يدرف ، رظن  زا  مردپ  » 
اما هنافراع و ،....  بان  راعشا  شیارـس  رد  ناور  یعبط  مه  تشاد و  ملق  هب  یتسد  مه  هدیزرو ، یحارط  شاقن و  مه  دوب ، هتـسجرب  یطاطخ 
رد مه  دوب و  ریظن  مک  مالک  لوصا و  رد  مه  نایب ، یناعم و  مه  دوب ، یبرع  وحن  فرـص و  داتـسا  مه  یعامتجا ، یملع و  تیـصخش  رظن  زا 

رحبت موجن )  ) یـسانش هراتـس  رد  مه  یمالـسا ، قالخا  زا  مه  تشاد و  رفاو  یظح  ربج ) هسدنه و  باسح و  یـضایر ( زا  مه  هفـسلف ، هقف و 
 ...، ربخ و تیاور و  ثیدح و  رد  مه  تشاد ،

كالما رد  ًاصخـش  اهلاس  دوب و  ریـصب  رظن و  بحاص  مه  يرامعم  يزرواشک و  لئاسم  رد  یتح  نم ، راوگرزبردـپ  هک  دـینکن  رواب  دـیاش 
اهنیا هزات  دوب و  راد  هدهع  ار  یلصا  يرامعم  حارط و  ًالمع  مق  رد  تجح  دجسم  نامتخاس  رد  تشاد و  لاغتشا  تعارز  هب  زیربت  رد  يردپ 

صوصخب ناـگمه  دـنهد و  یمن  همـالع  بقل  سک  ره  هب  تهج  یب  هک  دـیناد  یم  امـش  هنرگو  دوب  ناور  داـش  نآ  لـیاضف  زا  يا  هشوـگ 
نامیا رـصع  نونف  مولع و  مامت  رد  صخـش  کی  تاـعالطا  قمع  هب  رگم  دـنناوخ  یمن  همـالع  ار  سکچیه  ریـصب  ریبخ و  دارفا  ناـگرزب و 

... « دنشاب هدروآ 
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: درک میسقت  شخب  ود  هب  ناوت  یم  ار  نازیملا )  ریسفت  يانثتسا  هب   ) ییابطابط همالع  راثآ 
. دنا هدش  هتشاگن  یبرع  نابز  هب  هک  ییاه  باتک  فلا -

دیحوت رد  هلاسر  : • تسا هلاسر  لماش 3  هک  دیحوت  باتک  - 1 زا : دنترابع  اه  باتک  نیا 
هللا ءامسا  رد  هلاسر  •

ایندلا لبق  ناسنالا  : • تسا هلاسر  لماش 3  هک  ناسنا  باتک  هللا 2 - لاعفا  رد  هلاسر  •

ایندلا یف  ناسنالا  •

. تسا فورعم  هلاسر  تفه  مان  هب  هدش و  يروآ  عمج  دلجم  کی  رد  اه  هلاسر  نیا  یگمه  هتبلا  هک  طئاسو  هلاسر  ایندلا 3 - دعب  ناسنالا  •

 ( هیالولا هلاسر  حرش  همجرت و  نافرع : قیرط   ) هیالولا ۀلاسر  - 4
همامالا ةوبنلا و  هلاسر  - 5

مالسا رد  هعیش  - 6 دنا : هدش  هتشاگن  یسراف  نابز  هب  هک  ییاه  باتک  ب -
.( تسا هتخادرپ  خوسنم و ...  خسان و  هباشتم  مکحم و  تایآ  نآرق ، لوزن  هلمج  زا  ینآرق  ثحابم  هرابرد  ثحب  هب   ) مالسا رد  نآرق  - 7

زومرم روعش  ای  یحو  - 8
رصاعم ناسنا  مالسا و  - 9
مالسا رد  تموکح  - 10

.( تسا ناشیا  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  فلتخم  ياه  شخب  رد  مالسا  ربمایپ  يوخ  قلخ و  هریس و  هرابرد   ) یبنلا ننس  - 11
. تسا کیتکلاید  مسیلایرتام  بتکم  لوصا  دقن  زین  یمالسا و  یفسلف  ینابم  دروم  رد   ) مسیلائر شور  هفسلف و  لوصا  - 12

ۀمکحلا ۀیادب  - 13
 ( ۀمکحلا ۀیاهن  حرش  همجرت و  تمکح : غورف   ) ۀمکحلا ۀیاهن  - 14

.( دوش یم  بوسحم  هاگشناد  هزوح و  مهم  رایسب  یفسلف  یسرد  نوتم  زا  باتک  ود  نیا  )
یهلا هفسلف  یلع و  - 15

مالسا میلاعت  هصالخ  - 16
یمالسا تموکح  رد  هلاسر  - 17

( یهللا تیآ  يدهم  دیس   ) نآرق رد  يریس 
( داشخر نیسح  دمحم   ) ییابطابط همالع  رضحم  رد 

داشخر نیسح  دمحم   ) خساپ شسرپ و 

دمآرد بسک  تیلاعف و 

زیربت رد  ناشیعارز  کلم  زا  هک  يررقم  ندیـسرن  تشیعم و  یگنت  تلعب  دـندوب  لیـصحت  لوغـشم  فجن  رد  هک  یتدـم  رد  همالع  موحرم 
. دنوش یم  لوغشم  يزرواشک  تعارز و  هب  زیربت  دابآداش  هیرق  رد  لاس  هد  تدم  دوش و  یم  ناریا  هب  تعجارم  هب  روبجم  دمآ  یم  تسدب 

: دیوگ یم  یئابطابط  یقابلادبع  دیس  سدنهم  ناشیا  دنزرف 
شزیر نیح  رد  امرـس  لصف  رد  ناشیا  ندرکراک  دوب و  تیلاعف  لوغـشم  لاس  لوط  مامت  رد  ًامئاد و  مردپ  موحرم  هک ، مراد  دای  هب  بوخ  » 

لاس هد  تدـم  رد  دـیدرگ ، یم  یقلت  يداع  يرما  دنتـشاد  شودـب  نیتسوپ  ای  هتفرگ  تسد  هب  رتچ  هک ، یلاح  رد  یمـسوم  ياهفرب  ناراب و 
كاخ و دیدجت  هبورخم  ياهغاب  یبوریال و  اهتانق  ناشیا  رمتـسم  ياهتیلاعف  لابندب  دابآداش و  ياتـسور  هب  فجن  زا  همالع  تعجارم  زا  دعب 
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تنوکـس تهج  اتـسور  لخاد  رد  مه  یقالیی  نامتخاس  کی  دـیدرگ و  ثادـحا  دـیدج ، غاب  دـنچ  لاـح  نیع  رد  هدـش و  تخرد  حالـصا 
. « دومن انب  يزورما  کبس  هب  یمامح  هناخ  نیمزریز  لحم  رد  دش و  هتخاس  هداوناخ  یناتسبات 

ترجه

لاس رد  ار  دوخ  میمصت  نیا  هرخالاب  دیامن و  تمیزع  مق  هب  ات  دریگ  یم  میمصت  زیربت  رد  تماقا  یتدم  زا  دعب  ییابطابط  همالع  لاح  ره  هب 
. دنک یم  یلمع  ش  .ـ 1325ه

: دیوگ یم  دروم  نیا  رد  ییابطابط  همالع  دنزرف 
ینید مولع  لیصحت  لوغشم  مق و  نکاس  هک  ناگتسب  زا  یکی  لزنم  هب  ادتبا  رد  میدش ... مق  رهـش  دراو  ش  .ـ لاس 1325ه زاغآ  اب  نامزمه  » 

، یتمـسق ود  قاتا  تسا  تایح  دیق  رد  مه  زونه  هک  نایناحور  زا  یکی  لزنم  رد  یـضاق  لاچخی  هچوک  رد  يدوز  هب  یلو  میدـش ، دراو  دوب 
. دوب عبرم  رتم  تسیب  بیرق  قاتا  ود  نیا  میدرک ، هراجا  دوب  کیکفت  لباق  هدرپ  بصن  اب  هک 

رپ ار  برـش  بآ  فرظ  هدـش و  مخ  لخاد  هب  نآ  برد  زا  یتسیاـب  موزل  تروص  رد  هک ، دوب  لزنم  برـش  بآ  راـبنا  اـهقاطا  نیا  ریز  هقبط 
( هناخزپشآ  ) خـبطم ود  هب  ام  ردام  هک  یلاح  رد  تفرگ -  یم  ماجنا  قاطا  لخاد  رد  مه  زپ  تخپ و  دوب  هناـخزپشآ  دـقاف  هناـخ  نوچ  مینک .

دنچ مق  رهش  رد  ام  ردپ  درک ـ  یم  هدافتـسا  یتحار  هب  اهنآ  زا  گرزب  ياهینامهیم  رد  هک  دوب  هدرک  تداع  یعبرم  رتم  یعبرم و 35  رتم   24
دوب و تجح  ياقآ  لزنم  هب  همالع  موحرم  دمآ  تفر و  نیلوا  دوب . تجح  هللا  تیآ  موحرم  اهنآ  زا  یکی  هک  تشاد  رامش  تشگنا  يانـشآ 

. دش زاغآ  دمآ  تفر و  رارقرب و  یتسود  ناشیا  نایفارطا  اب  مک  مک 
، دندوب مه  ییابطابط  تاداس  هسلـس  زا  نوچ  دندوب ، فورعم  یـضاق  هب  مق  هب  ناشدورو  يادتبا  رد  ییابطابط  همالع  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
ابق و زاب  ياه  همگد  گنر و  یبآ  سابرک  زا  کچوک  رایـسب  يا  همامع  ناشیا  دنوش . فورعم  ییابطابط  هب  هک  دنداد ، حیجرت  ناشیا  دوخ 

. تشاد يا  هداس  رقحم و  رایسب  هناخ  نمض  رد  تشاد و  ددرت  مق  ياه  هچوک  رد  لومعم ، زا  رتمک  سابل  اب  باروج  نودب 

تلحر

 : دنک یم  لقن  یقابلادبع ، سدنهم 
: درک یم  همزمز  بل  ریز  طقف  تفگ ، یمن  نخـس  داد و  یمن  سک  چیه  هب  یباوج  چیه  ناشیا  همالع ، تلحر  هب  هدنام  زور  تشه  تفه ، » 

! « هللا الا  هلا  ال  » 
، دوخ داتـسا  دننام  و [  دندرک ، یم  لزانت »  » رتمک دوب و  هدش  دـیدش  ناشیا  هبقارم  هدـش و  نوگرگد  رمع ، رخاوا  رد  همالع  موحرم  تالاح 

یک شیپ  رد  نابایب  باوخ و  رد  وت  تفر و  ناوراک  دنتسیرگ « : یم  تعاس  کی  دندناوخ و  یم  ار  ظفاح  تیب  نیا  یضاق ] هللا  ۀیآ  موحرم 
» !؟ یشاب نوچ  ینک ؟ هچ  یسرپ ؟ هکز  هر  يور ؟

 «. ملکت ماقم  دندوب « : هدومرف  دیتسه »؟ یماقم  هچ  رد  دیسرپ « : ناشیا  زا  یسک  رخآ ، ياهزور  نامه 
. « قح اب  دندوب « : هدومرف  یسک » ؟ هچ  اب  داد « : همادا  لئاس 

: دیوگ یم  يدنرم  مساقلاوبا  مالسالا  تجح 
قاتا رد  یتدم  دوب . هدـماین  ناشرادـید  هب  یـسک  زور  نآ  ایوگ  متفر . ناتـسرامیب  هب  ناشتدایع  يارب  هک  دوب  هدـنام  ناشتلحر  هب  هام  کی  » 

. دنتخادنا نم  هب  يرظن  دندوشگ و  ار  ناشنامشچ  زور  دنچ  زا  سپ  ناهگان  هک  مداتسیا 
: دندومرف دیراد ؟ رظن  رد  يزیچ  ظفاح  راعشا  زا  اقآ  مدرک : ضرع  دندوب ]  روخمد  ظفاح  ناوید  اب  یلیخ  ناشیا  هک  اج  نآ  زا  حازم [  هب 

! « ناوخب ار  شا  هیقب  اجک ؟ بارخ  نم  اجک و ، راک  حالص  » 

( هر  ) ییابطابط نیسح  دمحم  دیس  همالع  www.Ghaemiyeh.comهمانیگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 13زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


! اجک هب  ات  تساجک  زا  هر  توافت  نیبب  متفگ :
. دماین نایم  هب  ینخس  رگید  دنتسب و  ار  دوخ  مشچ  زاب  و  اجک » ! هب  ات  دندرک « : رارکت  همالع 

: دنتفگ دوخ  رسمه  هب  دندوب ، هدش  ناتسرامیب  یهار  دش و  دب  ناشلاح  هک  يراب  نیرخآ 
. « مدرگ یمن  رب  رگید  نم  » 

: دندومرف یم  يریمشک  هللا  تیآ 
. دـننک یم  هزانج  عییـشت  ار  ناشیا  دـنا و  هتـشذگ  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هک  مدـید  باوخ  رد  یئابطابط  همالع  تاـفو  بش  » 

هللا تیآ  هک  دـندروآ  ربخ  نآ ، یپ  رد  و  تفر ؛ دـهاوخ  ایند  زا  ناملاع ] و  ناـگرزب [  زا  یکی  هک  مدرک  ریبعت  نینچ  ار  دوخ  باوخ  حـبص ،
. « تشذگرد یئابطابط 

دعب و  دندومن ، تماقا  اجنآ  رد  زور  دندش و 22  فرشم  مالسلا  هیلع  ججحلا  نماث  رـضحم  هب  ق  .ـ نابعـش 1401 ه هام  موس  زور  رد  ناشیا 
زین یناتسرامیب  نامرد  هک  دوب ، يروط  تلاسک  تدش  رگید  یلو  دندرک ، يرتسب  هدروآ و  نارهت  هب  ار  وا  ناشلاح  ندوبن  بسانم  تهج  هب 

، صاوخ زا  ریغ  و  دندش ، يرتسب  ناشلزنم  رد  دنتشگرب و  دوب ، ناشیا  تنوکس  لحم  هک ، مق  سدقم  رهـش  هب  هرخالاب  ات  تشادن . يا  هجیتن 
لاقتنا ناتـسرامیب  هب  مق ، رد  ار  ناشیا  هکنیا  ات  دـش ، یم  رت  تخـس  زور  هب  زور  ناشیا  لاح  دـنتفریذپن ، تاـقالم  هب  ار  یـسک  نادرگاـش  زا 

. دنداد
1402 مارحلا ، مرحم  هام  هبنشکی 18  حبـص  رد  ات  دندوب ، شوهیب  ًالماک  رخآ  زور  ود  و  دنوش ، یم  يرتسب  ناتـسرامیب  رد  هتفه  کی  بیرق 
عالطا و يارب  و  دـندرگ ، یم  علخم  ینادواج  تایح  هب  علخ و  ار  نت  هنهک  سابل  لاقتنا و  يدـبا  يارـس  هب  هدـنام  رهظ  هب  تعاـس  هس  ق  .ـ ه
هب تعاـس  ود  مارحلا  مرحم  رد 19  ار  ناشیا  هزانج  و  دوش ، یم  لوکوم  دـعب  زور  هب  نیفدـت  مسارم  اهناتـسرهش ، ریاس  زا  ناگرزب ، تکرش 
هللا تیآ  و  دننک ، یم  عییشت  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  رهطم  نحص  ات  مالسلا  هیلع  یبنجم  نسح  ماما  ترـضح  دجـسم  زا  هدنام  رهظ 

. دننک یم  نفد  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ربق  رس  الاب  رد  دنراذگ و  یم  زامن  ناشیا  رب  هر ) ) یناگیاپلگ اضر  دمحم  دیس  جاح 
هک يزور  دریم و  یم  هک  يزور  هدش و  هداز  هک  يزور  وا ، رب  گرتس ] ي   ] دورد ایح و  ثعبی  موی  تومی و  موی  دلو و  موی  هیلع  مالس  و  » 

. « دوش یم  هتخیگنارب  هدنز 

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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