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اهنآ رد  تدابع  مالسلامهیلع و  ایلوا  ایبنا و  روبق  يزاسزاب  مکح 

باتک تاصخشم 

.1386 یضترمدیس 1293 -  يرکسع  هسانشرس : 
هبیمرک داوجدـمحم  مجرتم  يرکـسع  یـضترم  اهنآ  رد  تدابع  مالـسلامهیلع و  ایلوا  ایبنا و  روبق  يزاسزاب  مکح  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

. یگنهرف تنواعم  هیریخ ، روما  فاقوا و  نامزاس  شرافس 
رینم 1387. نارهت  رشن :  تاصخشم 

. مس  16  × 11 روصم ؛. 55 ص . يرهاظ :  تاصخشم 
تنس 12. باتک و  هرتسگرب  تسورف : 

2-116-539-964-978 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
اههیدر اههیعافد و  ترایز --  عوضوم : 

نرق 14 هعیش -- ياهاوتف  عوضوم : 
مجرتم  -، 1332 داوجدمحم ، یمرک  هدوزفا :  هسانش 

یگنهرف تنواعم  هیریخ . روما  فاقوا و  نامزاس  هدوزفا :  هسانش 
BP226/7/ع5ح8 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/76 ییوید :  يدنب  هدر 
1611805 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

روبق رب  انب  میرحت  هب  نادقتعم  لیالد 

اب روبق ، نیا  نداد  رارق  هاگتدابع  دجـسم و  و  اهنآ ، نوماریپ  فاوط  و  ءاـیلوا ، ءاـیبنا و  روبق  رب  تراـمع  يزاـسزاب و  عوضوم  رد  ناناملـسم 
: دنیاهنیا اهنآ  نیرتمهم  هک  دننک  یم  لالدتسا  یتایاور  هب  میرحت  هب  نادقتعم  دنا . هدرک  فالتخا  رگیدکی ،

: هدومرف هک  دنا  هدرک  تیاور  (ع ) یلع ماما  زا  فلا )
؟ اهَخَطل َّالإ  هَروُص  َو ال  هاَّوَس ، َّالإ  ًاْربَق  الَو  هَرَـسَک ، َّالإ  ًانَث ، َو  اِهب  ُعَدَـی  الَف  هَنیدَْـملا  َیلإ  قلَْطنَی  مکُّیأ  َلاقَف : هَزاـنِج  یف  (ص ) ِهَّللا ُلوُسَر  َناـک 
ای َلاقَف : َعَجَر  َُّمث  َِقلَْطناَف  ِْقلَْطناَف . َلاق : هَّللا ؟ َلوُسَر  ای  ُِقلَْطنَا  اَنأ  ٌّیلَع : َلاقَف  َعَجَرَف . هَنیدَْـملا ، َلْهأ  َباهَف  َقَلَْطناَف  ِهللا ، َلوُسَر  ای  اَنأ  ٌلُجَر : َلاقَف 

؛ اُهتْخََطل َّالإ  هَروُص  َو ال  ُهْتیَّوَس ، َّالإ  ًاْربَق  َو ال  ُُهتْرَسَک  َّالإ  ًاَنَث  َو  اَِهب  َْعدَا  َْمل  ِهَّللا ! َلوُسَر 
ار اجنآ  ياهتب  همه  ات  دور  یم  هنیدم  يوس  هب  امـش  زا  کی  مادک  دومرف : هک  دوب  يا  هزانج  عییـشت  رد  (ص ) ادخ لوسر  : » هدومرف (ع ) یلع

تفر وا  ادخ »! لوسر  يا  نم  : » تفگ يدرم  دنک »؟ نوگرگد  ار  نآ  ياه ) همسجم   ) اهتروص همه  فاص و  ار  نآ  ياهربق  همه  هتـسکش و 
: تفگ تشگزاب و  سپـس  تفر . وا  ورب ». : » دومرف مورب »؟ نم  (ص ) ادخ لوسر  يا  : » تفگ (ع ) یلع تشگزاب . دیـسرت و  هنیدم  مدرم  زا  و 

.« مدومن نوگژاو  ار  اهتروص  همه  مدرک و  فاص  ار  اهربق  همه  متسکش ، ار  اهتب  همه  (ص !) ادخ لوسر  يا  »
[ . 1 . ] میدروآ ار  نآ  ترابع  نیرتلماک  ام  هدش و  رارکت  یثیدح  ياهباتک  رد  تیاور  نیا 

: هدومرف هک  دنا  هدرک  تیاور  (ص ) ادخ لوسر  زا  ب )
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؛ دِجاسَم مِِهئاِیْبنأ  َرُوُبق  اوُذَخَّتا  ًامْوَق  ُهَّللا  َنََعل  ًانَث ، َو  يْربَق  ْلَعْجَت  َّمُهَّللأ ال 
[ . 2  ] دندیزگ دجسم  ار  ناشیایبنا  روبق  هک  ار  یهورگ  دنک  تنعل  ادخ  نادرگم ، تب  ارم  ربق  اراگدرورپ 

: هدومرف هدرک و  یفرعم  دنا  هدیزگ  دجسم  ار  دوخ  يایبنا  روبق  هک  ار  ینانآ  (ص ) ادخ لوسر  يرگید  تیاور  رد 
؛ دِجاسَم مِهئاِیْبنأ  رُوُبق  اوُذَخَّتإ  دوُهَیلا ، ُهَّللا  َلَتاق 

[ . 3  ] دندیزگ دجسم  ار  ناشیایبنا  روبق  نانآ  ار ، دوهی  دشکب  ادخ 
دانسا اب  دوادوبا  يذمرت و  هجام و  نبا  هچنآ  دننام  هدش ، تیاور  روبق  ترایز  زا  نانز  یهن  هرابرد  (ص ) ادخ لوسر  زا  هچنادب  لالدتسا  ج )

: هک دنا  هدروآ  سابع  نبا  ناسح و  هریرهوبا و  زا  ننس  رد  ناشدوخ 
؛ رُوبُقلا ِتاراّوَز  َنََعل  (ص ) هَّللا َلوُسَر  َّنأ 

[ . 4  ] تسا هدومرف  تنعل  ار  روبق  هدننک  ترایز  ياهنز  (ص ) ادخ لوسر 

تایاور رد  هشدخ  لاکشا و 

ترجه زا  شیپ  هنیدم  عاضوا 

ماکحا نداد  دای  يارب  ار  ریمع  نب  بعـصم  ادـتبا  راک ، ره  زا  شیپ  دـندروآ ، مالـسا  هنیدـم  مدرم  زا  یخرب  هکنآ  زا  سپ  (ص ) مرکا ربمایپ 
هبقع رد  دنتفر  جـح  هب  هک  يرفـس  رد  هنیدـم  مدرم  زا  یـشخب  اهنت  اریز  تشاد ، لیـسگ  نانآ  يوس  هب  ناناملـسم ، هزات  هب  مالـسا  نیزورنآ 

هب (ص ) ادخ لوسر  هک  هاگنآ  رگم  تفاین  شرتسگ  نانآ  نایم  رد  مالسا  و  دندوب ، هدرک  تعیب  هنایفخم  (ص ) ادخ لوسر  اب  هدش و  رـضاح 
ناور ترـضح  نآ  یپ  رد  رتشیب ، ای  زور  هس  زا  سپ  زین ، (ع ) یلع ماما  دـندیورگ . مالـسا  هب  جـیردت  هب  نانآ  و  درک ، ترجه  ناـشیا  يوس 

ینب هظیرق و  ینب  دوهی  اـب  هکنآ  زا  سپ  (ص ) ادـخ لوسر  زین ، و  تسا . روهـشم  فورعم و  زین ، هنیدـم  هب  (ص ) ربماـیپ دورو  ناتـساد  دـش .
زا هک  يدـنور  نینچ  اب  ، لاح داد . شرتسگ  طسب و  جـیردت  هب  ار  هنیدـم  رب  دوخ  تموکح  درک ، دـقعنم  هماـن  ناـمیپ  عاـقنیق  ینب  ریـضنلا و 

عییشت رد  هک  یلاح  رد  تقو ، هچ  اجک و  رد  (ص ) ادخ لوسر  هک : تسا  نیا  لاؤس  میناد ، یم  هنیدم  رد  مالسا  شرتسگ  هعسوت و  عورش و 
؟ دیامن نوگژاوار  اه  هرکیپ  فاص و  ار  اهربق  دوبان ، ار  اهتب  ات  هداتسرف  هنیدم  هب  ار  (ع ) یلع ماما  هدوب ، هزانج 

دور و یم  هک  نیتـسخن  هداتـسرف  نآ ، رب  هفاـضا  تسین ؟ نکمم  شناـمرف  زا  یچیپرـس  هک  ییاورناـمرف  دـننامب  تردـق و  عضوم  زا  مه  نآ 
! دنا هدوب  هزانج  عییشت  رد  نانچمه  نارگید  ربمایپ و  ددرگ ، یمزاب  ناسرت 

؟ دوش یم  نکمم  هنوگچ  نیا  دنا ! هدوب  هزانج  عییشت  رد  نانچمه  نانآ  هداتسرف و  وا  زا  دعب  ار  (ع ) یلع ماما  (ص ) ربمایپ سپس 

تیرومأم ناکم  نامز و 

: دومرف يدسا  جایهلاوبا  هب  (ع ) یلع ماما  هک  تسا  هدمآ  تیاور  هلابند  رد 
؛. ] 5  ] ٍمَنَص َّلُک  َسِمْطأ  َو  ِْربَق  َّلُک  َيِّوَُسا  ْنأ  ینَرَمَا  (ص :) ِهَّللا ُلوُسَر  ینَثََعب  امیف  ُکثَْعبأ 

. منک دوبان  ار  اهتب  همه  فاص و  ار  اهربق  همه  ات  داد  منامرف  درک : نآ  رومأم  ارم  (ص ) ادخ لوسر  هک  منک  یم  رومأم  يراک  هب  ار  وت  نم 
لاؤس نیا  مه  زاب  نیاربانب ، تسا . هداد  تیرومأم  شیوخ  تفالخ  تموکح و  نارود  رد  اهنت  ار  يدـسا  جایهلاوبا  (ع ) ماما هک  تسا  مَّلـسم 

؟ تسا هدوب  تقو  هچ  اجک و  رد  جایهلاوبا  هب  (ع ) ماما تیرومأم  هک : دیآ  یم  شیپ 
مادک هب  ار  جایهلاوبا  (ع ) ماما نآ ؟ زا  شیپ  ای  هناگ  هس  يافلخ  نارود  زا  سپ  یمالسا و  تاحوتف  زا  سپ  و  (ع ) یلع ماما  تفالخ  رصع  رد 

؟ دنک دوبان  وحم و  ار  اهتب  فاص و  ناریو و  ار  اهربق  ات  هداتسرف  اهنیمزرس  زا  کی 
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يدوبان نامرف  دشاب -  حیحـص  ربخ  ود  ره  رگا  (ع - ) یلع ماما  و  (ص ) ادخ لوسر  زا  هرداص  نامرف  تیاور ، ود  ره  رد  هکنآ ، نخـس  ماتخ 
تسد هب  تیاور  ياجک  زا  اهنآ  یناریو  بوجو  ناناملسم و  روبق  هب  مکح  نیا  شرتسگ  تسا . كرش  نیمزرس  رد  نیکرشم  روبق  یناریو  و 

؟ دیآ یم 

مود شخب  تایاور  رد  هشدخ  لاکشا و 

لیئارسا ینب  يایبنا  روبق  هرابرد 

: تسا نینچ  نآ  هدرشف  هک  تسا  یتیاور  تاروت  شیادیپ  ْرفِس  مجنپ  تسیب و  باب  رد 
[ . 6 . ] دندرک نفد  ارمم  لباقم  رد  یثِح  راحوص  نب  نورفِع  يارحص  رد  هلیفکم  راغ  رد  ار  وا  لیعامسا  قاحسا و  درک و  تافو  (ع ) میهاربا

ردـپ و رانک  رد  دروآ و  هلیفکم  راغ  هب  ار  وا  فسوی  شدـنزرف  درک  تافو  رـصم  رد  بوقعی  هک  یماگنه  تسا : هدـمآ  مهاجنپ  باـب  رد  و 
. درک نفد  شدج 

. درک نفد  روه  هوک  زارف  رب  ؛ق ق ت  إر وا  یسوم  شردارب  درک و  تافو  نوراه  تسا : هدمآ  دادعا  ْرفِس  زا  مهد  باب  رد  و 
: تسا هدمآ  هینثت  ْرفِس  زا  مراهچ  یس و  باب  رد  و 

. دناد یمن  ار  وا  ربق  زورما  هب  ات  یناسنا  چیه  دیدرگ و  نفد  روغف  هناخ  لباقم  ءاوج  رد  درک و  تافو  باوم  نیمزرس  رد  (ع ) یسوم
. تسا هدش  نفد  میکش  رد  فسوی  ياهناوختسا  و  دندرک . نفد  میارفا  هوک  رد  ار  وا  تسا : هدمآ  عشوی  رفـس  زا  مراهچ  تسیب و  باب  رد  و 
: دـیوگ نویهـص  همجرت  یفرعم و  رد  سدـقم  باتک  ِسوماق  باتک  بحاـص  تسین . يرکذ  تاروت  رافـسا  رد  نامیلـس  دواد و  نفدـم  زا  و 

. تسا هدشن  هتخانش  نامیلس  دواد و  نفدم 
: تسا هدمآ  نادلبلا  مجعم  لیلخلا  هدام  رد 

میهاربا ربق  هک  رازاب  اـهنامتخاس و  اـه و  هعلق  ياراد  هار ، زور  کـی  هلـصاف  هب  سدـقملا  تیب  کـیدزن  تسا  يرهـش  عضوم و  ماـن  لـیلخلا 
؛ دنیوگ لیلخلا  ار  عضوم  نآ  تسا و  نارئاز  يارسنامهم  عامتجا و  لحم  هاگترایز و  اجنآ  تسا . نیمز  ریز  يراغ  رد  اجنآ و  رد  (ع ) لیلخ

. تسا يربح  ای  نوربح  شا  یلصا  مان 
هدرک نفد  نآ  رد  ار  هراس  يرادیرخ و  هرقن  مهرد  دـصراهچ  غلبم  هب  یثح  ِراحوص  نب  نورفع  زا  ار  یلحم  (ع ) لیلخ هک  تسا  تاروت  رد 
هعلق دنیوگ : یم  تسادیوه . نآ  رب  تکرب  راثآ  هک  تسازفا  حور  كاپ و  یلحم  اجنآ  دنا . بوسنم  اجنادب  ثیدـح  لها  زا  یهورگ  تسا .

. تسا (ع ) دواد نب  نامیلس  يانب  زا  نآ 
. مدمآ درگ  ثیدح  لها  زا  یناگرزب  اب  لیلخلا »  » رهش رد  اجنآ و  رد  مدش . سدقملا » تیب   » دراو يرجه  لاس 567  رد  : » تسا هتفگ  يورَه 
اب نایگنرف  زا  یهورگ  تفر ؛ ورف  لیلخلا  راغ  رد  یلحم  لـیودرب  کـلم  نارود  رد  يرجه  لاس 513  رد  هک  دـندرک  تیاور  نم  يارب  نانآ 

؛ دنتشاد هیکت  يراوید  هب  نانآ  دوب و  هدیـسوپ  ناشیاهنفک  دنتفای ؛ اجنآ  رد  ار  (ع ) بوقعی قاحـسا و  میهاربا و  دندش و  نآ  دراو  هاش  هزاجا 
. درک دودسم  ار  هتفر  ورف  لحم  دیناشوپ و  نفک  نانآ  رب  هرابود  هاشداپ  دوب ؛ زاب  ناشیاهرس  نازیوآ و  ییاهلیدنق  ناشرس  يالاب 

وا زا  داد و  لحم  نآ  یلوتم  هب  یناوارف  يایاده  درک و  لیلخلا  ترایز  دصق  دنتفگ ، یم  شا  ینمرا  هک  يدرم  : » مدناوخ یفلـس  دزن  دیوگ :
دوش و تولخ  ات  ینامب  رگا  یلو  دوش  یمن  نونکا  : » دینـش خساپ  دنک . مهارف  شیارب  ار  (ع ) میهاربا دسج  رادید  دورف و  ناکما  ات  تساوخ 
هب هجرد  داتفه  هزادنا  هب  رگیدکی  اب  تفرگرب و  یغارچ  دز و  رانک  ار  یگنـس  دنتفر  نارئاز  هک  یماگنه  داد ». مهاوخ  ماجنا  دنورب ، نارئاز 

هماـج هدـیباوخ و  نآ  يور  رب  (ع ) میهاربا هک  دوب  ییوکـس  راـغ  رد  دـندمآ . دورف  تشاد  ناـیرج  نآ  رد  یناوارف  ياوه  هک  يراـغ  يوـس 
وا سپس  دندوب . وا  رانک  رد  زین  بوقعی  قاحسا و  درک . یم  يزاب  شدیفـس  شیر  اب  راغ  رد  يراج  ياوه  دوب و  هدیـشوپ  وا  يور  رب  يزبس 
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ییادـص ناهگان  هک  دـنک  هراظن  ار  راوید  تشپ  ات  تساوخ  وا  تسا . راوید  نیا  تشپ  هراس  تفگ : وا  هب  دروآ و  راـغ  راوید  کـیدزن  هب  ار 
[ .« 7  ] متشگزاب مدوب  هتفر  نییاپ  هک  اجنامه  زا  ادص ) ندینش  اب  : ) تسا هتفگ  وا  زیهرپب »! مرح  هب  ندش  کیدزن  زا  : » تساخرب

: تسا نینچ  نآ  هدرشف  هک  هدمآ  یبلطم  هراب  نیا  رد  رکاسع  نبا  خیرات  لوا  دلج  رد 
نب ییحی  رس  دندرک ، یم  رفح  يرجه ) يافوتم 96   ) کلملادبع نب  دیلو  روتـسد  هب  ار  قشمد  عماج  يرجه  لاس 86  زا  سپ  هک  یماگنه  »

.« دنداد رارق  اهنوتس  زا  ینوتس  ریز  رد  هنوگ  نامه  هب  ار  نآ  دنتفای و  دبنگ  ياه  هیاپ  زا  یکی  ریز  ردو  قودنص  رد  يدبس  ردارایرکز 
هدشن هتخانش  (ع ) ایرکز ریزع و  بویا و  عشوی و  طول و  نفدم  هدماین و  لیئارـسا  ینب  يایبنا  رگید  روبق  زا  يرکذ  تاروت  ریغ  تاروت و  رد 

. درب الاب  دوخ  يوس  هب  دنوادخ  هک  مه  ار  (ع ) میرم نب  یسیع  تسا .

لیئارسا ینب  هاگتدابع  دوهی و  دبعم 

تاروت جورخ  رفِـس  اـت 28 »  25  » باـب رد  تشاد . ماـن  عاـمتجا  همیخ  دوـب ، نآ  رد  دـهع » توباـت   » هـک دوـهی -  لیئارـسا -  ینب  هاـگتدابع 
هک هاگنآ  لیئارسا -  ینب  هب  ادخ  نامرف  یگنوگچ  « 29-30  » باب رد  و  اهنآ ، تخاس  هرابرد  (ع ) یسوم شربمایپ  هب  ادخ  نامرف  یگنوگچ 

. تسا هدمآ  عامتجا ، همیخ  رد  تدابع  يارب  دندوب -  ارحص  رد 
اجنآ رد  (ع ) دواد دندیسر . نیطسلف  نیمزرس  هب  هک  هاگنآ  ات  دنتشاد  یمرب  دوخ  اب  ار  توبات » همیخ و   » دنتفر یم  هک  اجره  هب  لیئارـسا  ینب 

توبات عامتجا و  همیخ  داهن و  ناینب  ار  نآ  (ع ) نامیلس دروآ و  مهارف  نانآ  يارب  ار  عامتجا  همیخ  قایس  کبـس و  رب  يدبعم  يانب  تامدقم 
. دنداد ياج  نآ  رد  ار 

دنناد یم  زیاج  ار  ءایلوا  ءایبنا و  روبق  رب  هاگتدابع  دجسم و  نتخاس  هک  یناسک  لیالد 

نامز و رب  یموش » تکرب و   » ریثأت شرتسگ و  یگنوگچ  نیحلاص ،» اـیبنا و  يارب  تشادـگرزب  سلاـجم  لیکـشت   » یـسررب ثحب و  رد  اـم ،
نذا هب  هتشگزاب و  اجنادب  هرابود  ثحب ، نیا  رد  میتشاد . نایب  هدمآ -  دراو  ادخ  ناگدنب  رب  اهنآ  زا  کی  ره  رد  هچنآ  هطساو  هب  ار -  ناکم 

: مییوگ یم  هدوزفا و  نآ  رب  ار  لیذ  دراوم  لاعتم -  يادخ 

میرک نآرق  رد 

: هدومرف میرک  نآرق  رد  لاعتم  يادخ  دنیوگ : یم  دنوادخ  يایلوا  ایبنا و  ربق  لحم  رد  تدابع  تحص  هب  نادقتعم 
[ . 8 [ ؛ یّلَصُم َمیهاْربإ  ِماقَم  ْنِم  اوُذِخَّتاَو  فلا )

. دیریگب یهاگتدابع  میهاربا  ماقم  زا  و 
[ . 9 [ ؛ ًادِجْسَم ْمِْهیَلَع  َّنَذِخَّتََنل  ْمِهِْرمَأ  یلَع  اُوبَلَغ  َنیذَّلا  َلاق  ب )

. درک میهاوخ  انب  يدجسم  ناشهاگیاج  رب  دنتفگ : دندش  هاگآ  ( فهک باحصا   ) ناشلاح رب  هک  نانآ 
رد يراخب  هچنآ  رب  انب  نآ ، هدرـشف  میدروآ . ادـخ » حـلاص  ناگدـنب  ایبنا و  تشادـگرزب  سلاجم   » زا ثحب  رد  ار  (ع ) میهاربا ماقم  ناتـساد 

: تسا نینچ  هدروآ  دوخ  حیحص 
راوید هک  هاگنآ  ات  درک  یم  انب  میهاربا  دروآ و  یم  گنـس  لیعامـسا  هک  دوب  نآ  هَّللا  تیب  نتخاس  ماگنه  هب  (ع ) میهاربا لیعامـسا و  راـک  »

. درب الاب  ار  انب  ات  داد  یم  شتسد  هب  گنس  لیعامسا  داتسیا و  نآ  يور  رب  میهاربا  دروآ . ار  میهاربا ) ماقم   ) گنس نیا  لیعامـسا  تفر . الاب 
.« تسا اج  نیمه  میریگرب  الصم  هاگتدابع و  نآ  زا  ات  هداد  نامنامرف  دنوادخ  هک  (ع ) میهاربا ماقم 

ریسافت رد  فهک  باحصا  ناتساد  هدرشف 
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نامیا ناشراگدرورپ  هب  هنایفخم  نانآ  درک . تیبوبر  ياعدا  هک  یهاشداپ  دندوب . سونایقد  رابرد  نادرمناوج  زا  یهورگ  فهک ، فاحـصا 
هریچ ناشیا  رب  ار  هلاس  دنچ  باوخ  هتفرگ و  ار  نانآ  شوه  شوگ و  دنوادخ  دـندروآ . هانپ  يراغ  هب  هتخیرگ و  ناشهاشداپ  دزن  زا  هدروآ ،

هب نانآ ، یمیدـق  ياه  هکـس  ندـید  اب  رهـش  مدرم  دنداتـسرف . رهـش  هب  اذـغ  هیهت  يارب  ار  دوخ  زا  يدرف  اهنآ  درک . رادـیب  ار  نانآ  سپـس  و 
یهاگآ دوخ ، نید  ظـفح  يارب  رهـش ، زا  نمؤم  هورگ  کـی  رارف  ناتـساد  زا  دـندوب و  نمؤم  تقو  نآ  رد  رهـش  مدرم  دـندرب . یپ  ناـشزار 

دنتـشادن شوخ  هک  نانآ  دیـسر و  نادرمناوج  نآ  هب  ربخ  نیا  دنتفاتـش . راغ  يوس  هب  دنتـسناد ، ار  نانآ  هاگیاج  هک  یماـگنه  اذـل  دنتـشاد ،
رد ناگدرم  ناسب  ار  نانآ  رگید  رابدـنوادخ  دـنادرگزاب . دـندوب  هک  یلاح  رب  ار  نانآ  ات  دنتـساوخ  ادـخ  زا  دـندرگزاب  ناشرهـش  هب  هرابود 

هدش هاگآ  فهک  باحصا  لاح  رب  هکنانآ  و  دنتخادرپ ، مه  اب  لادج  ثحب و  هب  نانآ  اب  دروخرب  یگنوگچ  هرابرد  رهش  مدرم  درک . باوخ 
[ . 10  ] مینک یم  انب  يدجسم  ناشهاگیاج  رب  دنتفگ : دندوب ،

ثحب هجیتن 
هب راک  نیا  مینک . تدابع  ار  ادـخ  نآ  سپ  رد  میریگرب و  هاگزامن  (ع ) میهاربا ياچ  ياج  زا  ات  داد  نامنامرف  لاـعتم  دـنوادخ  لوا ، هیآ  رد 

. تسا ناحبس  يادخ  زا  تعاطا  نیع  يدابع و  دیحوت  هکلب  تسین  كرش  يور  چیه 
رد ار  ناحبس  يادخ  دنزاسب و  يدجسم  نمؤم  ِنادرمناوج  نآ  هاگباوخ  رب  ات  دندش  ممصم  هک  هداد  ربخ  ینینمؤم  زا  دنوادخ  مود ، هیآ  رد 

هدومرفن تمذـم  ناشراک  نیا  رب  ار  نانآ  زین  دـنوادخ  كرـشم ! هن  دـندوب  نمؤم  همه  نانیا  دـنیامن . هدجـس  وا  يارب  هدرک و  تدابع  اـجنآ 
. تسا

: میراد یم  نایب  هک  تسا  ییاه  هنومن  زین  (ص ) ادخ لوسر  تنس  رد  میتشاد . نایب  ادخ  باتک  زا  ار  هنومن  ود  نیا 

هللا لوسر  تنس  رد 

.@ .« ص 100 ج 2 ، رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  رصتخم 
: تسا نینچ  نآ  هدرشف  هک  دراد  ینخس  ربخ  نیا  حورشم  ندروآ  زا  سپ  تاقبط  رد  دعس  نبا 

. تسیرگ نآ  رانک  رد  درک و  حالصا  ار  نآ  دمآ ، هنمآ  شردام  ربق  دزن  دیسر  ءاوبا  هب  هیبیدح  هرمع  هار  رد  هک  یماگنه  (ص ) ادخ لوسر  »
.« دنتسیرگ ادخ  لوسر  هیرگ  رطاخ  هب  مه  ناناملسم 

[ . 11  ] تسا هدمآ  زین  یثیدح  ياهباتک  ریاس  رد  هباحص  نتسیرگ  شردام و  ربق  رس  رب  ادخ  لوسر  نتسیرگ  ربخ 

هنیدم رد  ادخ  لوسر  ربق 

: تسا نینچ  نآ  هدرشف  هک  تسا  یتیاور  ماشه  نبا  هریس  دعس و  نبا  تاقبط  رد 
، هفیلخ ود  زا  کی  ره  نآ  زا  سپ  دـیدرگ . نفد  درک ، میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هک  یقاطا  ناـمه  رد  دوخ ، هناـخ  رد  (ص ) ادـخ لوسر  »

[ .« 12  ] دندرک انب  نآ  زارف  رب  ار  گنر  زبس  دبنگ  نیا  سپس  دندش . نفد  اجنآ  رد  زین ، رمع  رکبوبا و 

ادخ لوسر  ربق  ترایز  باوث 

: تفگ هک  دنا  هدروآ  رمع  نبا  زا  ناشدوخ  دانسا  اب  هکم  رابخا  رد  یهکاف  مجعم و  رد  یناربط  ننس ، رد  ینطق  راد 
؛ یتایَحیف ینَراز  ْنَمَک  َناک  یتْوَم  َدَْعب  يْربَق  َرازَف  َّجَح  ْنَم  (ص :) هَّللا ُلوُسَر  َلاق 

ترایز تایح  لاح  رد  ارم  هک  تسا  یسک  دننامه  دنک  ترایز  متلحر - زا  سپ   - ارم ربق  درازگب و  جح  سک  ره  دومرف : (ص ) ادخ لوسر 
[ . 13  ] تسا هدرک 
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: دومرف یم  (ص ) ادخ لوسر  مدینش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رمع  زا  دوخ  دنس  اب  یسلایط 
؛ ًادیهَش َْوا  ًاعیفَش  َُهل  ُْتنُک  ینَراز  ْنَم  َْوا  يْربَق  َراز  ْنَم 

[ . 14  ] دوب مهاوخ  وا  هاوگ  ای  وا  عیفش  نم  دنک -  ترایز  ارم  ای  دنک  ترایز  ارم  ربق  سک  ره 

هباحص تیب و  لها  زا  ادخ  لوسر  ربق  نارئاز 

(ص) ادخ لوسر  ربق  رئاز  نیلوا  (ع ) همطاف فلا )
یکدنا دمآ ، ربق  دزن  (ع ) همطاف دیدرگ ، نفد  (ص ) ادخ لوسر  هک  یماگنه  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  (ع ) یلع زا  دوخ  دنـس  اب  يزوج  نبا 

: درک منرت  ار  ریز  تایبا  تسیرگ و  داهن و  هدید  رب  تفرگرب و  ربق  كاخ  زا  یتشم  سپس  داتسیا و 
ًاِیلاوَغ ِنامَّزلا  يَدَم  َّمُشَی  ْنأ ال  ٍدَمْحَا  َهبُرت  َّمَش  ْنَم  یلَع  اذ  ام 

[ . 15  ] ًاِیلاَیل َنْدُع  ِماَّیْألا  یَلَع  ْتَّبُصاهَّنَأ  َْول  ٌِبئاصَم  َّیَلَع  تَّبُص 
دسرن شماشم  هب  ملاع  ود  يوب  را  مغ  هچ  دییوب  تیوکرس  میمش  هکنآ  یتسار 

! دسرن شماش  یکیرات  هب  رهد  تملظ  دور  مایا  همه  رب  رگا  هک  دش  نآ  نم  رب 
: دیاس یم  (ص ) هَّللا لوسر  كاپ  تبرت  رب  تروص  هک  يرئاز  يراصنا ، بویا  وبا  ب )

دید درک و  رظن  (ص ) ادخ لوسر  ربق  يوس  هب  ناورم  يزور  تفگ : وا  هک  هدروآ  حـلاصوبا  نب  دوادوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  دـئاوزلا  عمجم  رد 
هب دوخ  يور  دوب ، ادـخ  لوسر  یباحـص  يراصنا  بویا  وبا  هک  درم  نآ  دـنک ؟ یم  هچ  یناد  یم  تفگ : هداـهن ، ربق  رب  دوخ  تروص  يدرم 

[ .« 17  ] متفرن رجح  ترایز  هب  مدمآ ، (ص ) ادخ لوسر  ترایز  هب  نم  [ . » 16  ] يرآ تفگ : دینادرگ و  ناورم  يوس 

اهثحب هجیتن  هصالخ و 

: دنیوگ یم  تایاور  یخرب  هب  دانتسا  اب  اهنآ ، ندرک  هاگتدابع  ءایلوا و  ءایبنا و  روبق  يزاسزاب  انب و  میرحت  هب  نادقتعم 
: دومرف يدسا  جایهلاوبا  هب  (ع ) یلع ماما  تسخن :

هک دوب  يا  هزانج  عییـشت  رد  (ص ) ادخ لوسر  تفگ : وا  درک . نآ  رومأم  ارم  (ص ) ادـخ لوسر  هک  مهد  یم  تیرومأم  يراک  هب  ار  وت  نم  »
؟ دیامن نوگرگد  ار  شیاهتروص  همه  فاص و  ار  شیاهربق  همه  هتسکش ، ار  شیاهتب  همه  ات  دور  یم  هنیدم  هب  امـش  زا  کی  مادک  دومرف :

!« دیناسر ماجنا  هب  ار  اهنآ  همه  دش و  هناور  (ع ) یلع ماما  تشگزاب . ماکان  دیسرت و  هنیدم  مدرم  زا  یلو  دش ، هناور  نآ  ماجنا  يارب  يدرم 
هکم رد  هزانج  عییشت  رد  (ص ) ادخ لوسر  ایآ  دنا : هدشن  نآ  تالاکشا  هجوتم  تیاور  نیا  هب  ناگدننک  لالدتسا  هنوگچ  دیمهف  مناوت  یمن 

ار تاروتسد  همه  وا  دتسرف و  یم  ار  (ع ) یلع شیومعرسپ  سپـس  ددرگ ، یمزاب  ماکان  وا  دتـسرف و  یم  هنیدم  هب  ار  شا  هداتـسرف  هک  هدوب 
؟ هدوب هنیدم  رد  ای  دهد ، یم  ماجنا 

دوش و یم  هناور  (ص ) ربمایپ يومعرسپ  وا  زا  سپ  ددرگ و  یمزاب  ماکان  دور و  یم  لوا  درف  هک  هدیشک  لوط  رادقم  هچ  هزانج  عییـشت  نیا 
نینچ رگا  دـنا ؟ هدوب  ناملـسم  اهتب  نیا  نابحاص  ایآ  دنکـش ؟ یم  ار  اهتب  همه  نوگژاو و  ار  اهتروص  همه  و  دـنک ، یم  فاـص  ار  روبق  همه 

میلست نانآ ، يوس  هب  (ص ) ادخ لوسر  يومعرسپ  نتفر  درجم  هب  هنوگچ  دنا  هدوب  كرـشم  رگاو  دنتـشاد ؟ یم  هگنار  اهتب  هچ  يارب  هدوب ،
نیا ینامرف  رودص  اریز  دـشاب . ترـضح  نآ  تفالخ  نامز  رد  دـیاب  راچانب  جایهلاوبا  هب  (ع ) یلع ماما  نامرف  هکنآرگید ، دـندش ؟ وا  نامرف 

. ددرگ نکمم  روما  رب  طلسم  ردتقم  مکاح  زا  اهنت  رهش ، کی  نامدرم  هرابرد  نینچ 
ياهنیمزرـس رد  راگزور  نآ  رد  ایآ  مناد  یمن  لاح  تسا . هدوب  هناـگ  هس  ياـفلخ  تموکح  ناـمز  زا  دـعب  ناـمرف  نیا  رودـص  ناـمز  سپ ،

! دیمهف مناوت  یمن  هک  ار  یتسار  دنکشب ؟ ار  نآ  جایهلاوبا  ات  دوب  هدنام  ياج  رب  یتب  یمالسا 

اهنآ رد  تدابع  مالسلامهیلع و  ایلوا  ایبنا و  روبق  يزاسزاب  www.Ghaemiyeh.comمکح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 15زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


هک هنوگنادب  دینکن  تب  ارم  ربق  : » هدومرف (ص ) ادخ لوسر  دنیوگ : یم  تسا . (ص ) ادـخ لوسر  هب  بوسنم  تیاور  هب  نانآ  لالدتـسا  مود :
رـصم و زا  جورخ  زا  سپ  نانآ  دندرک ؟ تب  ار  دوخ  يایبنا  روبق  دوهی  تقو  هچ  دیمهف ، مناوت  یمن  دـندرک ». تب  ار  دوخ  يایبنا  روبق  دوهی 

لکیه هاـگتدابع -  ناـشیا  يارب  ترـضح  نآ  هک  مه  نامیلـس  ناـمز  رد  دنتـشاد . عاـمتجا  همیخ  تداـبع ، يارب  هـک  ناـبایب  رد  ینادرگرس 
. دش انب  تدابع  يارب  هنیدم  رد  (ص ) هَّللا لوسر  دجسم  هک  هنوگ  نامه  داهن . انب  نامیلس - 

نیمز ریز  رد  ییاهراغ  رد  زین  یخرب  تسا ، هتخانـشان  ناشنفد  لحم  ًالـصا  نانآ  زا  یخرب  تشذـگ : هکنانچ  زین ، ناشناربمایپ  ربق  هرابرد  اما 
. دنا هتسناد  یم  يدودعم  دارفا  اهنت  ار  نانآ  نفد  ياج  دننوفدم و 

تایاور لـباقم  رد  دـناوت  یمن  هدرک ، تنعل  ار  روبق  هدـننک  تراـیز  ياـهنز  ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور  (ص ) ادـخ لوسر  زا  هچنآ  اـما 
. مدرک یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امـش  دوخ  نم  : » هدومرف اهنآ  رد  (ص ) ادـخ لوسر  هک  یتاـیاور  دـیامن ، يدرواـمه  رگید  ناوارف  حـیحص و 

.« دینک ترایز  ار  اهنآ  نونکا 

یقرواپ

.155  - 96 ثیدح یسلایطدنسم ، 150-145 ؛ ، 138-139 ، 111-128 ، 96-110 ص87-89 ، ج1 ، دمحادنسم ، [ 1]
ص 246. ج 2 ، دمحا ، دنسم  [ 2]
ص 285. ج 2 ، دمحا ، دنسم  [ 3]

، زئانج باتک  دوادوبا ، ننس  ثیدح 1576 ؛ ص 502 ، ج 1 ، يرجه ،)  1372  ) هیبرعلا بتکلا  راد  پاچ  زئانج ، باتک  هجام ، نبا  ننـس  [ 4]
پاچ زئانج ، باوبا  يذـمرت  ننـس  و 356 ؛ ص 337  ج 2 ، يرجه ؛)  1313) رـصم پاچ  دمحا ، دنـسم  ثیدـح 3226 ؛ ص 218 ، ج 3 ،

ص 276. ج 2 ، يرجه ؛)  1350) رصم
ص 89 و 96. ج 1 ، دمحا ، دنسم  [ 5]

ص 35. ینانوی ، ینادلک و  یناربع و  زا  یسراف  همجرت  تاروت ، [ 6]
ص 468. ج 2 ، نادلبللا ، مجعم  [ 7]

هیآ 21. فهک ، هروس  [ 8]
. دوش هعجارم  ریسفت  بتک  رد  تایآ  ریسفت  هب  [ 9]

[ 10]
ثیدح دواد ، یبا  ننس  ص 267 ؛ ج 1 ، زئانج ، باتک  یئاسن ، ننس  ص 116 ؛ ج 1 ، يرجه ،  1376 توریب ، پاچ  دعس ، نبا  تاقبط  [ 11]

ثیدح 1572. هجام ، نبا  ننس  3234 ؛
ص 343. ج 4 ، ماشه ، نبا  هریس  ص 294-292 ؛ ج 2 ، دعس ، نبا  تاقبط  [ 12]

، لیلغلا ءاورت  ص 416 ؛ ج 4 ، يدیبز ، نیقتملا ، هداسلا  فاحتا  ص 278 ؛ ج 2 ، ینطق ، راد  ننس  ص 246 ؛ ج 5 ، یقهیب ، ياربک  ننس  [ 13]
مجعم ص 237 ؛ ج 1 ، یطویـس ، روثنملارد ، ص 2 ؛ ج 4 ، یمثیه ، دـئاوزلا ، عـمجم  ص 70 ؛ ج 5 ، لاـمعلازنک ، ص 335 ؛ ج 4 ، ینابلا ،

ص 407. ج12 ، یناربط ، ریبکلا ،
بلاطملا ص 406 ؛ ج 2 ، قشمد ، خیرات  رـصتخم  ص 161 ؛ ج 20 ، لاـمعلا ، زنک  ص 12 ؛ يرجه ،) يافوتم 204   ) یسلایط دنـسم  [ 14]

ص 417. ج 12 ، یناربط ، ریبکلا ، مجعم  ص 237 ؛ ج1 ، یطویس ، روثنملارد ، ص 1254 ؛ رجح ، نبا  هیلاعلا ،
ص 300. نکاسلا ، مارغلا  ریثم  [ 15]

. منک یم  هچ  مناد  یم  [ 16]
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باتک نیمه  رد ج 4،ص 2 ، يرگید  تارابع  اب  تیاور  نیا  ص 245 . ج 5 ، 1967 م ، توریب ، پاچ  هفالخلا ، باتک  دئاوزلا ، عمجم  [ 17]
ص 515. ج 5 ، مکاح ، كردتسم  ص 224 ؛ ج 5 ، دمحا ، دنسم  زین : و  تسا . هدمآ  زین 

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

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)
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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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