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مراد یبا  نب  رکبوبا  تیاور  هب  ارهز  ترضح  تداهش 

باتک تاصخشم 

ییاسوپ رقاب  دمحم  دیس  : هدنسیون

همدقم

مراد یبا  نبا  یـسررب  هب  دـعب  میرواـیم .  ار  مود  هفیلخ  تسدـب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  تداهـش  رب  ینبم  دنـس  اـجنیا  رد  اـم 
.میزادرپیم

ُأْرقَی لُجَرَو  ُهتْرَضَح  بلاَثَملا ، ِْهیَلَع  ُأرُقی  اَم  َرَثْکَأ  َناَک  هماَّیَأ  رخآ  ِیف  َُّمث  هرْهَد ، ۀَّماَع  ْرمَألا  َْمیِقَتْسُم  َناَک  : ِظفاَحلا داَّمَح  ُنب  ُدَّمَُحم  َلاَقَو 
.ًانّسحم ْتطقسَأ  یَّتَح  ۀَمِطاَف  َسَفر  رمُع  َّنَأ  ِْهیَلَع 

.ۀَصْفَحَو ۀَِشئاَع ، {: ُتاَکِفَتؤُملا  } َو ٍرَْکب ، ُوبَأ  ُهَْلبَق } ْنَمَو  ، } رمُع [: 9: ۀَقاحلا { ] نْوَعِْرف َءاَجَو  :} َیلاَعَت هلْوَق  رخآ  ٍربخ  ِیفو 
.هْثیِدَح ُتکرتَو  ُهتقفاَوَف 

دندناوخیم وا  رب  هک  یبلاطم  رثکا  شراگزور  رخا  رد  سپس.دوب  مدق  تباث  شرمع  مامت  رد  وا  انامه  : تفگ ظفاح  دامح  نب  دمحم  و 
مالـس همطاف  ترـضح  رب  يا  هبرـض  مود  هفیلخ  انامه  هک  دناوخیم  وا  رب  يدرم  دوب و  هداتفا  راضتحا  تلاح  هب.دوب  دارفا ) دقن   ) بلاثم

.دش طقس  نسحم  هک  دز  اهیلع  هللا 
ور ریز و  ياهرهـش  مدرم  و.لوا  هفیلخ  شلبق  زا  تفگ و  مود  هفیلخ  ار  دما  نوعرف  دیامرفیم و  هک  دنوادخ  نخـس  يرگید  ربخ  رد  و 

.تسا هضفح  هشیاع و  ، طول موق  هدش 
.مدرک كرت  ار  شثیدح  نم  درک و  تقفاوم  وا  اب  سپ 

.مراد یبا  نبا  تمسق  رد  یبهذ ج 17 ص 28  ءالبنلا  مالعا  ریس 
یبهذ ج 1 ص 283 لاجرلا  دقن  یف  لادتعالا  نازیم 

ینالقسع ج 1 ص 268 رجح  نبا  نازیملا  ناسل 

مراد یبا  نبا  قیثوت 

هراشا

.میزادرپیم مراد  یبا  نبا  ماع  قیثوت  لئالد  یسررب  هب  اجنیا  رد  ام 
.تسا يوار  قیثوت  رب  لیلد  يوار  زا  تیاور  ددعت  نیا.تسا  هدش  لقن  ثیدح  ناشیا 128  زا  ، ملکلا عماوج  رازفا  مرن  قبط  -1

.مینکیم يراددوخ  اهنا  رکذ  زا  ، راصتخا تلع  هب  هک  دنا  هتشاد  ثیدح  لقن  يوار  نیا  زا  يرایسب  بتک  -2
نیـسح نب  دـمحم  ، هبیـش یبا  نبا  ، لامح نارمع  نب  یـسوم  ، یعخن یـضاق  نبا  ، یمرـضح نیطم  نوچ  یگرزب  ياملع  زا  يوار  نیا  -3

.تسا يوار  تقاثو  رب  لیلد  ، دوخ هک  تسا  هدرک  لقن  ثیدح  نارگید  یفوک و 
رفظم نب  دـمحم  ، قاحـسا یبا  نبا  ، هدـنم نبا  ، یـضاق یلع  یبا  نبا  ، ینطق راد  ، يروباـشین مکاـح  ، یناهفـصا میعن  وبا  نوچ  یناـیوار  -4

.تسا يوار  تقاثو  رب  لیلد  ، دوخ هک  دنا  هدرک  ثیدح  لقن  ناشیا  زا  هریغ  هیودرم و  نبا  ، یمامح نبا  ، هطب نبا  ، زازب
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: دینیبب.دنا هدرک  دیئات  ار  تارظن  نیا  مه  تنس  لها  هداد و  یلاجر  رظن  يوار  نیا  -5
ثیدح فلأ  ۀئم  نیطم  نع  یعبصأب  تبتک  مراد  یبأ  نبا  لاقو 

رردلا رد  ملاس  نب  دمحم  ثیدحلا ج 1 ص 455 و  مولع  یف  لصفملا  رد  فیان  نب  یلع  البنلا ج 14 ص 41 و  مالعا  ریس  رد  یبهذ 
يوار ج 4 ص 272 قالخال  عماجلا  يدادغب  بیطخ  تایفولاب ج 1 ص 437 و  یفاولا  رد  يدفص  توقایلا ج 1 ص 55 و و  و 

.تسا هدرک  لقن  ظافحلا ج 1 ص 56  تاقبط  رد  یطویس  هک  رگید  یلاجر  رظن  کی  ای 
: میزادرپیم يوار  نیا  صاخ  قیثوت  لئالد  هب  لاح 

یبهذ

: دیوگیم يوار  نیا  هرابرد 
لضافلا  ظفاحلا  مامالا 

البنلا ج 30 ص 77 مالعا  ریس 
: دسیونیم باتک  نیمه  زا  رگید  ياج  رد 

مالعا ریـس  مراد ( یبأ  نباب  روهـشملا  یفوکلا  ییحی  نبا  يرـسلا  نب  دمحم  نب  دمحأ  رکب  وبأ  دوجملا  ظفاحلا  هیخأ  نبا  هنع : ثدـح 
 ( البنلا ج 22 ص 59

نآ هب  يروباشین  مکاح  شخب  رد  هک  دیوگیم  حیحص  ار  يوار  نیا  ثیداحا  زا  يدادعت  مکاح  كردتسم  رب  شصیخلت  رد  رگید  راب 
.میزادرپیم

: دسیونیم يوار  نیا  هرابرد  ظافحلا  هرکذت  رد  و 
 ( ظافحلا ج 3 ص 884 هرکذت  یعیشلا (  دنسملا  ظفاحلا  مراد  یبأ  نب  رکب  وبأ 

یقهیب

: دیوگیم
: ریظن.دنکیم هدافتسا  ترابع  نیمه  زا  مه  يرگید  ياهاج  رد  یقهیب ج 1 ص 104 ) ننس  ِظفاَْحلا (  ٍمِراَد  ِیبَأ  ُْنب  ِرَْکب  ُوبَأ  انث 

هوبنلا ج 2 ص 167 و ج 5 ص 67 و  لئالد 
.دشاب ظفح  ار  ثیدح  رازه  دص  هک  تسا  یسک  ظفاح  اریز  تسا .  يوار  تقاثو  رب  لیلد  نتفگ  ظفاح 

یناعمس

باسنا ج 2 ص 309) .تسا (  هدرب  راک  هب  ار  ظفاح  ترابع  مه  باسنا  رد  یناعمس 
 ( باسنا ج 4 ص 417 ۀفوکلاب (  ناظفاحلا  مراد  یبأ  نب  رکب  وبأو  ةدقع  نب  سابعلا  وبأ  هنع  يور  دیوگیم : رگید  ياج  رد  و 

ضایع یضاق 

 ( افشلا ج 2 ص 58 ظفاحلا (  مراد  یبأ  نب  رکب  یبأ 
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ینابلا

فیعضت ار  يوار  نیا  یهتنم.دنا  هدرک  فیعـضت  هدرک و  یـسررب  هفیعـض ج 2 ص 216  ثیداحا  هلـسلس  رد  ار  ثیدح  کی  ناشیا 
.تسا هدشن  فیعضت  هک  هدوب  ثیدحلا  نسح  لقادح  ای  هقث  ینابلا  دزن  يوار  نیا  ینعی.دندرکن 

 ( هنس 468 یفوتم  يدحاو (  دمحا  نب  یلع 

.دنادیم حیحص  ار  مراد  یبا  نبا  ثیداحا  زا  یکی  لوزنلا ج 1 ص 355، بابسا  باتک  رد  ناشیا 

يروباشین مکاح 

.میسیونیم راو  تسیل  طقف  اجنیا  رد  ام  هک  دنادیم  حیحص  ار  يوار  نیا  زا  ثیدح  نیدنچ  ، شنیحیحصلا یلع  كردتسم  رد  ناشیا 
اب یبهذ و ص 437 ح 1102  حیحـصت  اب  یبهذ و ص 397 ح 977  حیحـصت  اب  نیحیحصلا ج 1 ص 393 ح 964  یلع  كردتسم 
اب یبهذ و ص 623 ح 1666 و ص 642 ح 1726 و ص 689 ح 1875 و ص 749 ح 2062 و ج 2 ص 268 ح 2965  حـیحص 
ار نآ  يات  هک 9  رگید  دنـس  یبهذ و 13  حیحـصت  اب  ح 3356  یبهذ و ص 387  حیحـصت  اب  ح 3167  یبهذ و ص 326  حیحـصت 

.تسا هدرک  حیحصت  یبهذ 
هک دنـشاب  هتفگ  ، میزادرپیم نآ  هب  مراد  یبا  نبا  حرج  ياه  هاگدـید  در  تمـسق  رد  هک  یبهذ  مکاح و  تفگ  ناوتیم  لاح  نیا  اـب  اـیا 

؟ تسا فیعض  يوار  نیا 

 ( هنس 571 یفوتم  رکاسع (  نبا 

دیوگیم ظفاح  يوار  نیا  هب  شمجعم ج 1 ص 226، باتک  رد  مه  ناشیا 
.دنادیم حیحص  نسح  ار  يوار  نیا  زا  ثیدح  کی  ، باتک نامه  زا  رد ج 1 ص 359  و 

يدادغب بیطخ 

: دسیونیم دادغب ج 2 ص 12  خیرات  رد 
.ۀقث ناکو  مراد  یبأ  نب  رکب  وبأ  نییفوکلا  نمو 

.تسا هقث  هک  تسا  مراد  یبا  نب  رکبوبا  اه  یفوک  زا  و 

يوغب

ِۀَفوُْکلِاب ُِظفاَْحلا ،  ُّیِمیِمَّتلا  ِّيِرَّسلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُدَمْحَأ  ٍرَْکب  ُوبَأ 
هنسلا ج 12 ص 346 حرش 

 ( هنس 643 یفوتم  یسدقم (  نیدلا  ءایض  دحاولادبع  نب  دمحم 

: لاثم روط  هب.تسا  هدرک  حیحصت  هدروا و  ار  يوار  نیا  زا  ثیدح  دنچ  ناشیا 
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نع قاحسإ  یبأ  نع  نایفس  نع  ماشه  نب  ۀیواعم  انثق  بیرک  وبأ  انث  یمرـضحلا  هللادبع  نب  دمحم  انث  يرـسلا  نب  دمحم  نب  دمحأ  انث 
هذه کلهت  نإ  مهللا  لوقی  وهو  ردـب  ۀـلیل  ۀـلیللا  کلت  یلـصی  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  لاق  یلع  نع  ةرمـض  نب  مصاع 

 ( نسح هدانسإ  رطم (  ۀلیللا  کلت  مهباصأو  دبعت  ۀباصعلا ال 
هراتخملا ج 1 ص 290 ثیداحا 

.تسا يوار  ندوب  ثیدحلا  نسح  لقادح  قیثوت و  رب  لیلد  دننادب  نسح  ار  يوار  زا  ثیدح  کی  هکنیا 

يزم جاجح  نب  فسوی 

مراد یبأ  نباب  فورعملا  ظفاحلا  يرسلا  نب  دمحم  نب  دمحأ  رکب  وبأ 
لامکلا ج 30 ص 313 بیذهت 

.تسا هقث  يوار  نیا  سپ 

مراد یبا  نبا  حرج  ياه  هاگدید  در 

 ( ای 842 هنس 841  یفوتم  نیدلا (  رصان  نبا 

ینیع و نیدـلاردب  يدفـص و  یبـهذ و  هک  یلاـحرد  تسا  هدرک  فیعـضت  ار  مه  یلم  نـبا  هـب  فورعم  يراـصنا  نـسحم  نـب  دـمحا 
.تسین لوبق  دروم  شا  یلاجر  تارظن  سپ.هدوب  ریگ  تخس  ناشیا  اریز.دنا  هدرک  شقیثوت  يوانم  فوئرلادبع 

 ( هنس 405 یفوتم  يروباشین (  مکاح 

نیچمه یهتنم  میتشگ  ار  دوب  دوجوم  تسا و  هتشون  رد ج 6 ص 227  شمالعالا  رد  یلکرز  هک  ار  يروباشین  مکاح  بتک  مامت  اـم 
هدافتـسا هقث  ریغ  ترابع  ای  یـضفار  ترابع  زا  يوار  کی  فصو  رد  هاـگ  چـیه  يروباـشین  مکاـح  نمـض  رد.دـشن  هدـهاشم  یبلطم 

.تساج نیمه  تسا  ناشیا  زا  یترابع  نیچمه  هک  ییاج  اهنت  درکیمن و 
ار بلطم  نیا  هک  هعیرـشلا  هیزنت  البنلا و  مالعا  ریـس  نازیملا و  ناسل  لادتعالا و  نازیم  بتک  رد  هاگچیه  هکنیا  مه  رگید  بلطم  کی 

.دنا هتشون  ار  نیا  هطساو  نودب  دنا و  هدادن  مکاح  زا  يدنس  مادکچیه  ، دنا هدرک  لقن  مکاح  زا 
یسک ایا.تسا  هدرک  لقن  يوار  نیا  زا  ثیدح  زا 60  شیب  يروباشین  مکاح  ، ملکلا عماوج  رازفا  مرن  قبط  هکنیا  رگید  بلطم  کـی  و 

؟ دنکیم فیعضت  ار  يوار  نآ  شدوخ  دنک  لقن  يوار  کی  زا  ثیدح  همهنیا  هک 
میدیدن لاح  هب  ات  دیوگیم و  هقث  ار  دوخ  خویش  ، مکاح هشیمه  هک  مینیبیم  میا  هدرک  یسررب  ار  مکاح  خویش  زا  يدادعت  ام  نمض  رد 

.دنک فیعضت  ار  وا  مکاح  دشاب و  مکاح  خویش  زج  یصخش  هک 

هنس 963) یفوتم  قارع (  نبا 

.تسین لوبق  دروم  شا  یلاجر  تارظن  هدوب و  رخاتم  رایسب  ياملع  زا  ناشیا 

 ( هنس 748 یفوتم  یبهذ ( 
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: میزادرپیم اهنآ  همه  یسررب  هب  ام  هک  دنکیم  هراشا  يوار  نیا  هب  شباتک  رد 5  یبهذ 
: دیوگیم تسا و  هتشون  ار  ناشیا  مان  افعضلا  یف  ینغملا  باتک  رد 

افعضلا ج 1 ص 54 یف  ینغملا  هب  قثوی  یضفار ال  خیش  مکاحلا  خیش  ظفاحلا  مراد  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا 
خیـش دـیوگیم  همادا  رد.تسا  يوار  نیا  قیثوت  رب  لیلد  ، ود ره  هک  دـناوخیم  مکاح  خیـش  ظفاح و  مان  اب  ار  يوار  نیا  اجنیا  رد  ناشیا 

.تسین فیعضت  رب  لیلد  ، ترابع نیا  یهتنم.یضفار 
رد.نارگید دعس و  نب  نوراه  ای.میهاربا  نب  لوخم  ای.تسا  هقث  يوار  نیا  هکنیا  اب.یضفار  دیوگیم  مه  لضفم  نب  دمحا  يارب  ناشیا 

.میزادرپیم يوار  نیا  ندوب  هعیش  یسررب  هب  دعب 
هدرک لقن  ار  تسا  حیحـص  هک  ناشیا  زا  ثیدـح  کی  دنـسملا و  ظـفاحلا  تسا  هتـشون  مه  ص 67  ظافحلا ج 3  هرکذـت  باتک  رد 

.تسا
.ظفاحلا وه  هک  تسا  هتشون  مالسالا ج 26 ص 68  خیراتباتک  رد 

: تسا هتشون  البنلا ج 30 ص 77  مالعا  ریس  باتک  رد 
لضافلا ظفاحلا  مامالا 

هباحـص و اب  ینمـشد.تسیراد  هدنخ  رما  نیا  ! دنکیم در  هدرک  عمج  هباحـص  دـقن  رب  یثیداحا  هکنیا  تلع  هب  ار  يوار  نیا  یبهذ  دـعب 
.دوشیمن يوار  ندوب  وگغورد  رب  لیلد  افلخ 

دادغب ج 4 خیرات  ) ایـضفار ناک  نیخیـشلا و  بلاثم  جرخ  دیوگیم  هعرزوبا  تسا و  هقث  ملـسم و  حیحـص  نایوار  زا  دیعـس  نب  میهاربا 
ص 439)

لامکلا ج 4 بیذهت  ) نامثع یلع  لماحتی  ناک  قودـص  دـیوگیم  يدزا.تسا  هقث  ملـسم و  يراخب و  حیحـص  نایوار  زا  دـسا  نب  زهب 
ص 259)

يرابلا ج 1 ص 391) حتف  همدقم  ) يدزألا یلع  دمتعی  الو  ۀمئألا  هدمتعا  دیوگیم : نیا  باوج  رد  رجح  نبا  و 
.تسین فیعضت  رب  لیلد  ندوب  یضفار  ندوب و  هباحص  نمشد  سپ 

: هنیمز نیا  رد  بلاج  بلطم  کی  نمض  رد 
نیحیحصلا یلع  كردتسم  ) ریبزلا يراوح  يراوح و  یبن  لکل  : دومرف ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  يوار  نیا  زا  نیحیحصلا  یلع  كردتسم 

ج 3 ص 414)
نیحیحصلا ج 3 ص 397) یلع  كردتسم  ) لجر فلأ  نم  ریخ  شیجلا  یف  ۀحلط  یبأ  توصل  : هک دنکیم  لقن  رگید  ياج  ای 

یئافلخ هللا  محری  : دومرف ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  يوار  نیا  زا  مالکلا ج 4 ص 231  مذ  رد  يراصنا  دمحم  نب  هللادبع  ای 
ینبم ثیداحا  نیا  مامت  هک  دننکیم  لوبق  تنس  لها  ایا  ؟؟؟ تسا یضفار  هباحص و  نمشد  دنکیم  لقن  ار  ثیدح  نیا  هک  یـصخش  ایا 

؟؟؟ دننک بیذکت  مه  هباحص  لضف  رب 

 ( هنس 852 یفوتم  ینالقسع (  رجح  نبا 

نامه اب  دنکیم و  لقن  ار  ارهز  ترـضح  ندروخ  تبرـض  ثیدح  نامه  ناشیا  هرابرد  نازیملا ج 1 ص 268  ناسل  باتک  رد  ناـشیا 
.دنکیم در  ار  ناشیا  افلخ  بلاثم  رد  ثیداحا  لقن  مکاح و  طسوت  ناشیا  فیعضت  ریظن  یلبق  لئالد 

رایـسب اموس  هدرک  دـقن  ار  يوار  نیا  میدرک  دـقن  لبق  رد  هک  یلالد  ساسا  رب  امود.هدوب  رخاتم  رایـسب  ملاع  کی  الوا  رجح  نبا  بخ 
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.تسا هدرک  دقن  ار  تسه  تنس  لها  گرزب  ياملع  زا  هک  یسیلایط  دواد  وبا  لثم  قثوم  نایوار  زا  يرایسب  هدوب و  ریگ  تخس 
یفوک ظـفاح  نایفـس  نب  داـمح  نب  دـمحا  نب  دـمحم  دـنکیم  لـقن  مراد  یبا  نبا  زا  ار  بلطم  نیا  هک  يدرف  دوش  تقد  : بلطم کـی 

هنـس 310 یفوتم  یبالود  رـشبوبا  اریز.تسین  یبالود  رـشب  وبا  ، ناشیا زا  دارم  دهدب و  یلاجر  رظن  دناوتیمن  هک  تسا  هنس 384  یفوتم 
.متفرن دوب  لاس 357  رد  هک  مراد  یبا  نبا  هزانج  عییشت  هب  دیوگب  دناوتیمن  تسا و 

دروم متفرن  وا  هزانج  عییـشت  يارب  هتفگ  هک  شا  یلاجر  تارظن  یهتنم  تسا  تنـس  لها  قثوم  نایوار  زا  داـمح  نب  دـمحا  نب  دـمحم 
تسین لوبق 

بیذـهت ) هتزانج رـضحأ  ملو  هنع  تبتک  ثیدـحلا  یف  ارـسع  ۀـقث  ناک  : دـیوگیم مراد  یبا  نبا  يومع  هرابرد  يوار  نیا  لاـثم  روط  هب 
بیذهتلا ج 34 ص 72)

عییـشت يارب  الک  ناشیا.درادـن  شا  هزانج  عییـشت  يارب  دامح  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نتفر  رب  یطبر  يوار  ندوب  فیعـض  اـی  هقث  ینعی 
.تفریمن یسک  هزانج 

.تسین دوجوم  العف  هک  تشاد  دارفا  توف  خیرات  ساسا  رب  یلاجر  باتک  کی  ناشیا  ، دایز رایسب  لامتحا  هب 
.تسا فیعض  شحیرجت  رب  لئالد  یمامت  تسا و  قثوم  مراد  یبا  نبا  هک  میریگیم  هجیتن  لک  رد  سپ 

زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  ْمُِکلاْومَِأب َو  اوُدِهاج 

محر ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
نانخـس رگا  مدرم  اریز  دـهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  اـم  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اـپرب ) و   ) هدـنز ار  اـم  رما  هک  ىا  هدـنب دـیامن 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

دندوب ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمـش  هللا  تیآ  دیهـش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
یلاعت هللا  لجع   ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک 

تقو چیه  هک  دش  یهار  زکرم و  راذگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف 
.دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ  نآ  غارچ 

هرس سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم 
ياـه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاـعف  هاگـشناد ، هزوـح و  ناـگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، فلتخم 
ناناوج و هزیگنا  تیوقت  مالسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

ياه نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبـسن  مدرم  هماع 
، فراعم رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لـها  میرک و  نآرق  فراـعم  ساـسا  رب  یتاـعلاطم  عماـج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار  هارمه و 

موـلع ياـه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتـسگ  بـالط ، نیققحم و  هـب  یهد  سیورس 
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ون رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبش  ماهبا و  عفر  تلوهس  تهج  مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالسا ،
روشک حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم 

.دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا  یمالسا  گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  و 
 : 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)

...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
تیاس نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید یبهذم 
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)
...و  SMS کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

یبهذـم نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم  دننام 

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 

: یتـــــنرتنیا هاگــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

هدیدرگ و نیمات  هرادا و  شیدنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لباق  هتکن 
زکرم نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج  یل 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودیما  هتـشاد و  دیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا  یلـصا  بحاص  مرک  لضف و  هب 
.هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت 

IR90-0180-0000-0000- ابـش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هراـمش 
دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0621-0609-53

یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
ادـج ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاـجتحالا - 
هدنب يا  : » دیامرف یم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک 

دای هک  یفرح  ره  ددع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتشرف  .مرتراوازس  وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب 
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«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اه ، تمعن رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه  تسا ، هداد 
: يراد یم رت  تسود ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
اونیب و ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَر ، یم شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا  يدرم 
اب دراد و  یم هاـگن  نادــِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هـک  ییاـشگ  یم وا  رب  ار  مـلع ] زا   ] يا هـچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اــم  ناوریپ  زا  فـیعض 

.»؟ دنکش یم ار  وا  دزاس و  یم تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياه  تّجح
، دنک هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرف یم لاعتم  يادخ  نامگ ، یب .یبصان  نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندـناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]

هدـنز ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ 
«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک 

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  دننام 
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