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تبیغ نارود  رد  ماما  دوجو  دیاوف 

باتک تاصخشم 

1391، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
. ییاباباقآ يدهم  تبیغ / نارود  رد  ماما  دوجو  دیاوف  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1391 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 
هنایار  هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

( جع  ) نامز ماما  عوضوم :

هراشا

میحرلا نمحرلا  هَّللا  ِمِْسب 
؟ تسیچ تبیغ  رصع  رد  ماما  دوجو  هدیاف 

دوجو نیا  رب  انب  اوشیپ . کی  شقن  رد  یعامتجا  یگدنز  کی  هن  تسیصوصخ  یگدنز  کی  تبیغ  نارود  رد  ماما  یگدنز  رگید : ریبعت  هب 
؟ دنربب وا  زا  دنناوتیم  ياهرهب  عون  هچ  مدرم  دشاب و  هتشاد  دناوتیم  مدرم  يارب  یمومع  رثا  هچ  وا  سدقم 

ادیپان و جاوما  ای  ییرمان  حور  کی  هب  ترضح  نآ  دوجو  هک  تسین  انعم  نیا  هب  زگره  ماما  ندوب  بیاغ  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  هتبلا 
رد ترـضح  نآ  ینالوط . يرمع  اب  اهتنم  دراد ، یجراخ  ینیع و  یعیبط  یگدـنز  کی  يو  هکلب  تسا ! هدـش  لیدـبت  اهنیا  لاثما  ییاـیؤر و 

نیب تسا  رایـسب  قرف  سانـشان و  تروص  هب  یلو  دـنکیم  یگدـنز  فلتخم  طاقن  رد  دراد و  دـمآ  تفر و  اـههعماج  لد  رد  مدرم و  ناـیم 
(1 «. ) سانشان  » و یئرمان » »

: دومرفیم ماَلَّسلا -  ِْهیَلَع  قداص -  ماما 
(2 . ) دننیبیمن ار  وا  نانآ  یلو  دنیبیم  ار  مدرم  دوشیم و  رضاح  جح  مسوم  رد  وا  دننکیم ؛ مگ  ار  دوخ  ماما  مدرم 

ناهنپ دیشروخ 

رب یمالسا  تایاور  زا  هکلب  تسا ، هدشن  حرطم  ام  رصع  رد  اهنت  هتـشادن و  یگزات  لاؤس  نیا  هک  مینک  يروآ  دای  هدش  دای  لاؤس  خساپ  رد 
 – نیـشیپ همئا  یِمالـسا و  ربمایپ  هک  یماگنه  هدوب و  حرطم  لاؤس  نیا  زین  ماَلَّسلا -  ِْهیَلَع  يدهم -  ترـضح  دلوت  زا  شیپ  یتح  هک  دیآیم 

خـساپ نآ  هب  دـندشیم و  وربور  یلاؤـس  نینچ  اـب  دـندروآیم ، ناـیم  هب  نخـس  ترـضح  نآ  ینـالوط  تبیغ  يدـهم و  زا  ماَـلَّسلا -  مْهیَلَع 
: هنومن ناونع  هب  دنتفگیم .

: دومرف دربیم ؟ ياهدیاف  مئاق  دوجو  زا  تبیغ ، نامز  رد  هعیش  ایآ  هک  شسرپ  نیا  خساپ  رد  مالسا  ربمایپ   - 1
نامه دنریگیم ، هرهب  شتیالو  رون  زا  دنربیم و  عفن  وا  زا  شتبیغ  نارود  رد  تخیگنا ، رب  يربمایپ  هب  ارم  هک  يراگدرورپ  هب  دنگوس  یلب ،

(3  ) دننکیم هدافتسا  اهربا  تشپ  رد  نتفرگ  رارق  ماگنه  هب  دیشروخ  زا  هک  هنوگ 
: دومرف ماَلَّسلا -  ِْهیَلَع  قداص -  ماما   - 2

رهاظ و تجح  ای  دوب ، دـهاوخن  هدوبن و  تجح  زا  یلاخ  هاگچیه  نیمز  زیخاتـسر ، زور  ات  هدـیرفآ  ار  مدآ  ترـضح  دـنوادخ  هک  يزور  زا 
. دوشیمن شیاتس  ادخ  دشابن ، ادخ  تجح  رگا  ناهنپ و  بیاغ و  ای  راکشآ و 
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: دیسرپ يوار 
: دومرف ترضح  دننکیم ؟ هدافتسا  ناهنپ  بیاغ و  ماما  زا  هنوگچ  مدرم 

(4  ) دننکیم هدافتسا  ربا  تشپ  دیشروخ  زا  هک  نانچ  نآ 
. تسا هدرک  هیکت  انعم  نیا  يور  زین  هجرف -  یلاعت  هللا  لجع  يدهم -  ترضح  دوخ   - 3

، دیدرگ قاحـسا  لیوحت  نامثع  نب  دمحم  طسوت  دومرف و  رداص  بوقعی » نب  قاحـسا   » تالاؤس هب  خـساپ  رد  ترـضح  نآ  هک  یعیقوت  رد 
(5 . ) دوشیم ناهنپ  اهربا  تشپ  رد  هک  یماگنه  دیشروخ ، زا  تساهنآ  هدافتسا  نوچمه  نم  زا  مدرم  هدافتسا  یگنوگچ  اما  تشون : نینچ 

: تسا یناشفا  رون  عون  ود  ياراد  دیشروخ  میوش  روآ  دای  دیاب  هیبشت  نیا  حیضوت  رد 
، میقتسم راکشآ و  یناشفا  رون   - 1

. میقتسم ریغ  یناشفا  رون   - 2
میقتسم رون  تام ، هشیش  کی  دننامه  اهربا  میقتـسم ، ریغ  شبات  رد  یلو  دوشیم  هدید  یبوخ  هب  دیـشروخ  هعیـشا  راکـشآ ، یناشفا  رون  رد 

. دنکیم شخپ  هتفرگ و  ار  دیشروخ 
تعیبط تایح و  يهنهپ  رب  ًامیقتسم  نآ  رون  هک  تسین  ینامز  صوصخم   … تادوجوم و ، ومن  دشر و  رد  دیـشروخ  شخب  تایح  راثآ  اما 

: دننام راثآ -  نیا  زا  يرایسب  هکلب  دباتیم ،
نتفکـش اههفوکـش و  ندیدنخ  ناتخرد ، نتـسشن  راب  هب  تایح ، تکرح و  يارب  مزال  يژرنا  دـیلوت  ناهایگ ، دـشر  شیور و  امرگ ، دـیلوت 
ياهربا تشپ  رد  هک  مه  یماگنه  ماما ، دوجو  يونعم  هعیـشا  . @ دراد دوجو  زین  اهربا  تشپ  زا  دیـشروخ  تام  رون  شبات  نامز  رد  اهلگ - 

وا يدوجو  هفـسلف  میقتـسم ، يربهر  تیبرت و  میلعت و  سالک  ندـش  فقوتم  دوجو  اب  هک  تسا  ینوگانوگ  راثآ  ياراد  تسا ، ناهنپ  تبیغ 
. میهدیم رارق  یسررب  دروم  راصتخا  هب  ار  راثآ  نیا  زا  یخرب  کنیا  دزاسیم . راکشآ  ار 

[ تبیغ نارود  رد  ماما  دوجو  راثآ  ] 

ناهج ناج   - 1

ناهج ناج  ماما ، یمالـسا ، شنیب  رد  دـناهدرک ، هئارا  نادنمـشناد  هک  یلئالد  رب  هدـش و  دراو  تماما  عوضوم  رد  هک  یناوارف  ثیداحا  قبط 
ملاع راگدیرفآ  ملاع و  نیب  ضیف » هطساو   » یتسه و ناهج  يزکرم  هتـسه  دوجو ، ملاع  بلق  ماما  دراد . یگتـسب  وا  دوجو  هب  ناهج  تسا و 
ورف مه  رد  یتسه  ناهج  دـشابن ، ناهج  رد  سانـشان -  تروص  هب  ولو  وا -  رگا  درادـن و  یتواـفت  وا  تبیغ  روضح و  تهج  نیا  زا  تسا و 

: دومرف ماَلَّسلا -  ِْهیَلَع  قداص -  ماما  هکنانچ  دزیریم .
(6 . ) دربیم ورف  دوخ  ماک  رد  ار  دوخ  نانکاس  دنامب ، ماما  دوجو  نودب  نیمز  رگا 

: دومرف ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  مراهچ  ماما 
ار نیمز  دنوادخ  هک  تسام  دوجو  وترپ  رد  درادیم . هگن  وا -  ناذا  هب  زج  یشاپ -  ورف  زا  ار  نامـسآ  دنوادخ  هک  تسام  يدوجو  وترپ  رد 
دنارتسگیم و ار  دوخ  تمحر  دنکیم و  لزان  ناراب  دنوادخ  هک  تسام  يهطـساو  هب  درادیم . هگن  شنانکاس ، شمارآ  بلـس  شزرل و  زا 

(7 . ) دربیم ورف  ار  دوخ  لها  نیمز  دوبن ، تسا  نیمز  رد  هک  ام  زا  سک  نآ  رگا  دروآیم و  نوریب  ار  نیمز  ياهتمعن  تاکرب و 

ادخ نییآ  زا  يرادساپ   - 2

: دیوگیم نامز  رصع و  ره  رد  یهلا  ناربهر  دوجو  موزل  دروم  رد  دوخ  نانخس  زا  یکی  رد  ماَلَّسلا -  ِْهیَلَع  نانمؤم -  ریما 
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كانمیب و هاوخ  دشاب و  راکـشآ  رهاظ و  هاوخ  دنامیمن ، یلاخ  لیلد ، تجح و  اب  ياهدـننک  مایق  زا  نیمز  يور  زگره  تسا ، نینچ  ایادـخ  »
(8 … « ) دیارگن یشومارف  هب  دورن و  نیب  زا  یهلا  نشور  دانسا  لیالد و  ات  ناهنپ ،

، ینامـسآ میلاعت  يوس  هب  نایوج  هدـسفم  تسد  ندـش  زارد  یبهذـم و  لئاسم  هب  یـصخش  راکفا  اههقیلـس و  شزیمآ  نامز و  تشذـگ  اـب 
. ددرگیم شخب  نایز  تارییغت  شوختسد  نید  دوریم و  تسد  زا  یهلا  نیناوق  زا  ياهراپ  تلاصا 

ياوشیپ کی  هلیـسو  هب  هتـشر  نیا  دـیاب  دوش ، هتفرگ  تافارخ  اهرییغت و  تافیرحت و  يولج  ددرگ و  ظـفح  یهلا  نییآ  تلاـصا  هکنآ  يارب 
دننکیم يرادهگن  نآ  رد  ار  هسسؤم  نآ  مهم  دانسا  هک  دراد  دوجو  يریذپان » بیـسآ  قودنـص  ، » مهم هسـسؤم  ره  رد  دبای . همادا  موصعم 

دانسا ظفح  ریذپان  بیـسآ  قودنـص  زین  شدنلب  حور  ماما و  هنیـس  دنامب . ظوفحم  اهنیا  لاثما  يزوس و  شتآ  رطخ  ای  نادزد  دربتـسد  زا  ات 
(9  ) دنک رادهاگن  دوخ  رد  ار  میلاعت  نیا  ینامسآ  ياهیگژیو  نیتسخن و  ياهتلاصا  همه  ات  تسیهلا  نییآ 

نیمز هب  ماَلَّسلا -  ِْهیَلَع  یـسیع -  ترـضح  لوزن  زا  یکاح  ثیداحا  لقن  زا  سپ  يراخب » حیحـص   » حرـش رد  ینالقـسع » رجح  نبا   » ظـفاح
: دسیونیم ترضح  نآ  هب  وا  يادتقا  و  هجرف -  یلاعت  هللا  لجع  يدهم –  ترضح  روهظ  ماگنه 

لیلد دناوخیم ، زامن  وا  رس  تشپ  دنکیم و  ادتقا  تّما  نیا  زا  يدرم  هب  تمایق ، کیدزن  نامزلا و  رخآ  رد  ماَلَّسلا -  ِْهیَلَع  یـسیع -  هک  نیا 
، دنکیم مایق  ادخ  يارب  راکشآ ، نیهارب  لئالد و  اب  هک  یتجح  دوجو  زا  زگره  نیمز  هک : تسیمالسا  نادنمشناد  نایم  رد  حیحص  هیرظن  رب 

(10 . ) دنامیمن یلاخ 

یشخب دیما   - 3

رد نانچمه  نمشد  تالمح  ربارب  رد  هاپـس ، مچرپ  هک  تسا  رما  نیا  فوطعم  راکادف  هدبز و  نازابرـس  شـشوک  مامت  دربن ، ياهنادیم  رد 
یمرگلد هیاـم  مچرپ ، ندوب  رارقرب  هک  ارچ  دـنزاس ، نوگنرـس  ار  اـهنآ  مچرپ  دنـشوکیم  ًاـمئاد  نمـشد  نازابرـس  ًـالباقتم  دـشاب و  زازتـها 

. تساهنآ رمتسم  ششوک  شالت و  نازابرس و 
نازابرس قورع  رد  یترارح  رپ  مرگ و  نوخ  دشاب -  تکاس  شوماخ و  ًارهاظ  دنچ  ره  یهدنامرف -  رقم  رد  رگـشل  هدنامرف  دوجو  نینچمه 

! زازتها رد  ناممچرپ  تسا و  هدنز  ام  هدنامرف  هک  درادیم  او  رتشیب  شالت  هب  ار  اهنآ  دروآیم و  رد  شدرگ  هب 
دزابیم و ار  دوخ  هیحور  هبترم  کی  هداعلا ، قوف  ییآراک  اب  میظع  رگـشل  کی  دوش ، شخپ  هاپـس  نایم  رد  هدـنامرف  لـتق  ربخ  هاـگره  اـّما 

. ددرگیم یشالتم 
تکرح و تایح و  هیام  دشاب ، يرامیب  رتسب  رد  ًاضرف  ای  رفـس  رد  ًالثم  دنچ  ره  تسا ، هدـنز  هک  مادام  رگـشل ، کی  ای  تَّیعمج  کی  سیئر 

. دشاپیم همه  رس  رب  ار  يدیمون  سأی و  رابغ  درگ و  وا  نتفر  تسد  زا  ربخ  ندینش  یلو  تساهنآ ، شمارآ  مظن و 
یناور رثا  دنادیمن و  اهنت  ار  دوخ  اما  دـنیبیمن ، دوخ  نایم  رد  ار  وا  دـنچ  ره  دراد ، هدـنز  ماما  دوجو  هب  هک  ياهدـیقع  قبط  هعیـش  تَّیعمج 
ًالماک یناهج ، گرزب  مایق  نآ  يارب  یگدامآ  يزاس و  دوخ  هب  دارفا  نتخاس  راداو  اهلد و  رد  دیما  غارچ  نتـشادهگن  نشور  رد  هدیقع  نیا 

. تسا كرد  لباق 
: دیوگیم يوسنارف  رادمان  قرشتسم  و  هسنارف )  ) نبروس هاگشناد  رد  هفسلف  داتسا  نبرک » يرناه   » روسفرپ

رمتـسم و روط  هب  تسا و  هتـشادهگن  هشیمه  يارب  قلخ  ادخ و  نایم  ار  یهلا  تیاده  هطبار  هک  تسیبهذم  اهنت  عّیـشت  بهذم  نم  هدـیقع  هب 
. درادیم اجرب  اپ  هدنز و  ار  تیالو  هتسویپ ،

توبن هب  نآ  زا  سپ  هدرک و  متخ  یـسوم )  ) میلک ترـضح  رد  یناسنا ، ملاـع  ادـخ و  ناـیم  یعقاو  تسیاهطبار  هک  ار  تّوبن  دوهی ، بهذـم 
. دنکیم عطق  ار  روبزم  هطبار  هدومنن و  ناعذا  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دمحم  ترضح  حیسم و  ترضح 

. دناهدش فقوتم  حیسم  ترضح  رد  نایحیسم  نینچمه 
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نایم ياهطبار  رگید  ناشیا ، رد  تّوبن  متخاب  هدرک و  فقوت  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دمحم  ترـضح  رد  زین  تنـس  لها  ناناملـسم ، زا 
هدـش متخ  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دـمحم  ترـضح  اب  ار  تّوبن »  » هک تسا  عّیـشت  بهذـم  اهنت  دـننادیمن . دوجوم  قولخم ، قلاـخ و 

(11 . ) دنادیم هدنز  هشیمه  يارب  ترضح و  نآ  زا  دعب  دشابیم ، لیمکت  تیاده و  هطبار  نامه  هک  ار  تیالو »  » یلو دنادیم ،

تشونیپ

.250 گرزب ، یبالقنا  يدهم  ( - 1)
ص 338. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( - 2)

ص 250 ص 93 و ج 36 ، ج 52 ، راونألا ، راحب  ( - 3)
راونالاراحب ج 52 ص 92 ( - 4)
ص 177 یسوط ، هبیغلا ، ( – 5)

راونالاراحب ج 52 ص 92
ص 322 ج 3 ، همغلا ، فشک 

تَخاََسل ٍماَمِإ  ِْریَِغب  ُضْرَْألا  ِتَیَِقب  َْول  ( - 6)
ص 179 یفاک ج 1 ، لوصا 

قودص ج 1 ص 201 – 210. نیدلا ، لامک 
سلجم 35 ص 112 ، قودص ، یلامأ  ( - 7)

ح 22 باب 21 ، ص 207 ، نیدلا ، لامک  قودص ،
.46 ص 45 -  نیطمسلا ، دئارف 

!! َّمُهَّللَا ( 8)
ُُهتاَنَِّیب َو  ِهَّللا  ُجَجُح  َلُْطبَت  اَّلَِئل  ًاروُمْغَم  ًاِفئاَخ  َْوأ  ًاروُهْشَم  ًارِهاَظ  اَّمِإ  ِهِجَجُِحب  ِهَِّلل  ٍِمئاَق  ْنِم  ُضْرَْألا  ُولَْخت  َال  یََلب 

ص 347 تمکح 143 ، ج 18 ، دیدحلایبانبا ، هغالبلا ، جهن  حرش 
ج 1 ص 69 جاجتحا :

ص 170 لوقعلا : فحت 
ج 1 ص 262 نیدلا : لامک 

ص 264. یمزراوخ ، بقانملا 
.259  - 258 گرزب ، یبالقنا  يدهم  ( - 9)

ص 494. ج 6 ، يراخبلا ، حیحص  حرش  هب  يرابلا  حتف  ( - 10)
، هعیش ص 20 ، ش ، 1330 ه . هعیـش ) يهرابرد  نبرک  يرناه  روسفرپ  اب  ییابطابط  همالع  داتـسا  تابحاصم   ) عّیـشت بتکم  هماـنلاس  ( - 11)

. ییابطابط همالع  نبرک ، يرناه  اب  تارکاذم  هعومجم 

ذخآم عبانم و 

لوا پاچ : تبون  هیمالسا /  هیملع  یشورف  باتک  تاراشتنا : ینیلک /  بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، لوصا 
هیمالسا تاراشتنا : یسلجم ، رقاب  دمحم  همالع  راونالاراحب ،
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یسوط خیش  تبیغ ،
1381 ق پاچ : لاس  لوا  پاچ : تبون  یمشاه ، ینب  رشان : یلبرا ، ثدحم  هدنسیون  همئألا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک 

ش راهب 1382 ه . مود ، پاچ  نارکمج ، سدقم  دجسم  تاراشتنا  ناولهپ ، روصنم  مجرتم  قودص ، خیش  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک 
: مجرتم قودص ، خیش  یلاما ،

ش. 1388 ه . لوا ، پاچ  يداه ، هشیدنا  تاراشتنا  هداز ، نسح  قداص 
. توریب رکفلاراد ، هعبط  یلزتعم ، دیدحلایبانبا  هغالبلا ، جهن  حرش 

. مق یمالسالا ، رشنلا  هسسوم  یمزراوخ ، بقانملا ،
. توریب هیملعلا ، بتکلاراد  ینالقسعلا ، رجح  نب  یلع  اب  دمحا  يراخبلا ، حیحصلا  حرش  هب  يرابلا  حتف 

، گرزب یبالقنا  يدهم 
. توریب يدومحم ، هسسوم  یناسارخ ، ینیوج  دمحم  نیطمسلا ، دئارف 

1403 ه ق. لوا ، پاچ  یضترم ، رشن  یسربط ، یلع  نب  دمحا  جاجتحا ،
: مجرتم ینارح ، هبعش  نبا  لوقعلا ، فحت 

. مق ماَلَّسلا ، ِْهیَلَع  یلع  لآ  تاراشتنا : هداز ، نسح  قداص 
ق. 1371 ه . مراهچ ، پاچ  یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  تاراشتنا : ییابطابط ، همالع  نبرک ، يرناه  اب  تارکاذم  هعومجم  هعیش ،

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 
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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 

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 
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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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