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مالسلااهیلع هیقر  ترضح  تامارک  بئاصم و  زا  یئاه  ناتساد 

باتک تاصخشم 

يزیزع سابع  هدنسیون : 
یمالسا فراعم  هناخباتک  رشان : 

 ( س  ) بنیز رمک  ندش  مخ  يوم و  ندش  دیفس 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
ناتسوب لگ  ون  دوش  یم  رگم  دوب . لکـشم  رایـسب  س )   ) بنیز ترـضح  اصوصخ  ناکدوک ،  نانز و  يارب  هیقر  ماش و  هبارخ  زا  ندنک  لد 

 . تفر تشاذگ و  اهنت  ار  تیالو  راسخاش  لبلب  و  ع )   ) هللادبع یبا 
ره رد  بنیز  دناشفا و  یم  ناوراک  رب  ار  هیقر  يوب  اجک  ره  رد  داب ، میسن  دور . یم  دای  زا  هیقر ))   )) مان رگم  دنور ، نوریب  ماش  زا  هک  اییوگ 

ار شا  همع  لد  هیقر ،  دای  دـیوش ، یم  ار  ع )   ) نیـسح ربق  كاخ  بنیز ،  کشا  ناراب  هک  هاگ  نآ  دـنک . یم  دایرف  ار  هیقر  نامدای  ناـکم ، 
ار وا  هک  تا ))  هیقر   )) رگم مدروآ ،  دوخ  هارمه  هب  يدوب ،  هدرپس  نم  هب  هک  ار  یناکدوک  همه  ناج !  ردارب  دـیوگ : یم  دـنز و  یم  شتآ 

(176  .!) مدرپس كاخ  هب  رابمغ  لد  اب  ماش ؛  رهش  رد 
دای نانز ،  عمج  رد  دنار  یم  نخس  ماش ،  هفوک و  البرک و  ياه  تیاکح  زا  دراذگ ، یم  ربمایپ  رهـش  هب  اپ  اروشاع  روآ  مایپ  هک  نامز  نآ  و 

( 177 .) دناد یم  هیقر  تبیصم  ار  شرمک  ندش  مخ  دیفس و  يوم  تلع  دراد و  یم  ساپ  ار  ردارب  کچوک  رتخد 
دیمخ مدق  اقل  هم  نآ  مغ  زا 

دیفس میاهوم  هتشگ  شیازع  رد 
تسکش مربص  هشیش  تبیصم  نیز 

هب تخیر  هیقر  ربق  رانک  رد  روش  کشا  راب  رگید  دروآ  ماش  هب  زاب  ار  س )   ) بنیز تبحم ،  نامه  ایوگ  تفرب .  متاـم  نیا  زا  منوزحم  بلق 
ردام رادید  هب  هیبنیز ،  رد  درک و  زاب  لد  هدقع  دیطلغ  شیاه  هنوگ  رب  مشچ  ناراب  تارطق  ردارب ، رتخد  تداهش  نامز  تراسا و  نارود  دای 

(178 .) دیوگ زاب  س )   ) ارهز ترضح  يارب  ار  ماش  البرک و  هصغ  ات  تفاتش 

میرادن اباب  رگم  میرادن ،  هناخ  رگم 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
دهاش اهنآ  دندوب ، هدش  هداد  ناکـسا  ماش  هبارخ  رد  اهنآ  هارمه  هک  دـندوب  یلافطا  متـس ،  ریجنز  زا  هدـش  اهر  ناوناب  هودـنا  هلان و  نایم  رد 
دندید یم  دندیـشک و  یم  فص  هبارخ  برد  رانک  میتی  لاسدرخ  لافطا  نآ  دـش  یم  هک  اهرـصع  دـندوب ، ناوناب  گرزب  هاکناج  ياه  هلان 

هتـسکشرپ ناغرم  دـننام  هتـسخ ،  اهنیا  یلو  دـنور  یم  اه  هناخ  هب  هدرک و  مهارف  نان  بآ و  هتفرگ  ار  دوخ  ناـکدوک  تسد  ماـش  مدرم  هک 
؟  میرادن اباب  ام  رگم  میرادن ،  هناخ  ام  رگم  همه !  دنتفگ : یم  دنتفرگ و  یم  ار  همع  نماد 

(179  (() هتفر رفس  هب  امش  ياباب  تسا و  هنیدم  رد  امش  ياه  هناخ  ناگدید ،  رون  ارچ ، : )) دومرف یم  س )   ) بنیز
ماما ترـضح  هلاس  هس  رتخد  س )   ) هیقر ترـضح  اهنآ  نیمهن  هک  دـنتفر ، ایند  زا  هبارخ  رد  نت  هن  میتی ،  لاـفطا  نآ  زا  هک  دـنا  هدرک  لـقن 

(180 .) دوب ع )   ) نیسح
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هیقر ترضح  نداد  لسغ  هراظن 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
))؟  تسیک ناریسا  نیا  تسرپرس   : )) تفگ و  دیشک ، لسغ  زا  تسد  هاگان  داد ، یم  لسغ  ار  س )   ) هیقر ندب  هلاسغ ،  نز  هک  یماگنه 

؟  یهاوخ یم  هچ  دومرف : س )   ) بنیز ترضح 
؟  تسا دوبک  شندب  هک  هدوب  التبم  يرامیب  هچ  هب  كرتخد  نیا  تفگ :  هلاسغ 

(182  .) تسا نانمشد  ياه  هبرض  اه و  هنایزات  راثآ  اهیدوبک  نیا  و  دوبن ؛ رامیب  وا  نز !  يا  دومرف : خساپ  رد  س )   ) بنیز ترضح 
 : تفگ ینز ؟  یم  رس  رب  ارچ  دنتفگ : تسیرگ .  دز و  شرس  رب  ار  شیاهتسد  دیشک و  لسغ  زا  تسد  نز  نآ  هک  تسا  رگید  تیاور  رد  و 

ياه هنایزات  رثا  اه  یهایـس  نیا  دنتفگ : تسا ؟  هدش  هایـس  كرتخد  نیا  ندب  زا  ییاهتمـسق  ارچ  دـیوگب  نم  هب  ات  تساجک  رتخد  نیا  ردام 
(183  .) تسا نانمشد 

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 
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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 

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 
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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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