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بش زامن 

باتک تاصخشم 

سدقم دجسم  مق : رـشن :  تاصخـشم  نارکمج . سدقم  دجـسم  تاراشتنا  شهوژپ  دحاو  هدنروآدرگ  بش / زامن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
. مجنپ پاچ  تشاددای :  لایر 978-964-8484-38-0   2000 کباش :  مس .  12 30ص .5/8 ×  يرهاظ :  تاصخـشم  نارکمج 1388 .
نرق 14 هعیـش --  ثیداحا  عوضوم :  ثیداـحا  بش --  زاـمن  عوضوم :  بش  زاـمن  عوضوم :  سیونریز . تروص  هب  هماـنباتک  تشادداـی : 

هدر مق )  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش  شهوژپ  دحاو  مق .)  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانـش  ینآرق  ياههبنج  بش -- زامن  عوضوم : 
2105942 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/353 ییوید :  يدنب  هدر  BP187/7/ن77 1388  هرگنک :  يدنب 

همدقم

هب هدمآ ، نآ  هرابرد  ثیداحا  نآرق و  تایآ  رد  هک  یناوارف  دیکأت  دراد و  یّصاخ  هاگیاج  بش  زامن  یّبحتسم ،) ياهزامن   ) اههلفان نایم  رد 
همین تدابع  دّجهت و  هب  دنتـشاد و  تبظاوم  تموادـم و  نآ  رب  ادـخ  ءایلوا  تهج  نیمه  هب  تسا . رگید  یّبحتـسم  ياهزامن  زا  شیب  بتارم 

بجاو هلآو  هیلع  هللا  یلصیفطصم  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  شبوبحم ، هدنب  رب  ار  بش  زامن  دنوادخ  هک  اجنآ  ات  دنتخادرپیم ، بش 
نیا ناوخب ! زامن ) و   ) نآرق و ) زیخرب ، باوخ  زا   ) ار بش  زا  یساپ  و  ( 1 (؛» ََکل ًۀَِلفان  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّللا  َنِمَو  : » دوب هداد  نامرف  نینچ  هتخاس و 

. تسوت يارب  یفاضا  هفیظو  کی 

تایآ رد  بش  زامن 

ْنَأ یـسَع  ََکل  ًۀَِـلفان  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّللا  َنِمَو  : » زا دـنترابع  هفیرـش  تایآ  تسا . هدـش  رکذ  بش  زاـمن  نوماریپ  هیآ  ُهن  زا  شیب  میرک  نآرق  رد 
؛ تسوت يارب  یفاضا  هفیظو  کی  نیا  ناوخب ! زاـمن ) و   ) نآرق و ) زیخرب ، باوخ  زا   ) ار بش  زا  یـساپ  و  ( 2 (؛» ًادوُمْحَم ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی 

ًاعَمَطَو ًافْوَخ  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَـی  ِعِجاـضَملا  ِنَع  ْمُُهبُونُج  یفاـجَتَت  ! * * * » دزیگنارب شیاتـس  روخ  رد  یماـقم  هب  ار  وت  تراـگدرورپ  تسا  دـیما 
و دـنروآیم ) ادـخ  هاـگرد  هـب  ور  دــنزیخیم و  اـپب  و   ) دوـشیم رود  بـش  لد  رد  اـهرتسب  زا  ناـشیاه  وـلهپ  ( 3 (؛» َنوُقِْفُنی ْمُهاْنقَزَر  اّـمِمَو 

َنوُعَجْهَی ام  ِْلیَّللا  َنِم  ًالِیلَق  اُوناک  ! * * * » دـننکیم قافنا  میاهداد  يزور  نانآ  هب  هچنآ  زا  و  دـنناوخیم ، دـیما  میب و  اب  ار  دوخ  راـگدرورپ 
ُِمق ُلِّمَّزُملا  اَهُّیَأ  اـی  . * * * » دـندرکیم رافغتـسا  ناهاگرحـس  رد  و  دـندیباوخیم ، ار  بش  زا  یمک  اـهنآ  ( 4 (؛» َنوُرِفْغَتْسَی ْمُه  ِراحْسَألِابَو 

یمین زیخاپب ! یمک ، زج  ار ، بش  هدـیچیپ ! دوخ  هب  هماج  يا  ( 5 (؛» ًالِیتَْرت َنآْرُقلا  ِلِّتَرَو  ِْهیَلَع  ْدِز  َْوأ  ًالِیلَق  ُْهنِم  ْصُْقنا  َِوأ  ُهَفِْـصن  ًالِیلَق  ّالِإ  َْلیَّللا 
ْنِم ینْدَأ  ُموُقَت  َکَّنَأ  ُمَْلعَی  َکَّبَر  َّنِإ  . * * * » ناوخب لّمأت  ّتقد و  اب  ار  نآرق  و  ازفیب ، نآ  فصن  رب  ای  نک ، مک  نآ  زا  یمک  اـی  ار ، بش  زا 

؛» َنآْرُقلا َنِم  َرَّسَیَت  ام  اوُؤَْرقاَف  ْمُْکیَلَع  َباتَف  ُهوُصُْحت  َْنل  ْنَأ  َِملَع  َراهَّنلاَو  َْلیَّللا  ُرِّدَُـقی  ُهَّللاَو  َکَعَم  َنیِذَّلا  َنِم  ٌۀَِـفئآطَو  ُهَُثُلثَو  ُهَفِْـصنَو  ِْلیَّللا  ِیَُثُلث 
؛ دـنزیخیم اپ  هب  ار  نآ  ثلث  ای  فصن  ای  بش  زا  موس  ود  کیدزن  دنتـسه  وت  اب  هک  اـهنآ  زا  یهورگ  وت و  هک  دـنادیم  تراـگدرورپ  ( 6)

تدابع يارب   ) دینک يریگهزادنا  ّتقد ) هب   ) ار نآ  رادـقم  دـیناوتیمن  امـش  هک  دـنادیم  وا  دـنکیم ؛ يریگهزادـنا  ار  زور  بش و  دـنوادخ 
و ( 7 (؛» ًالیِوَط ًْالَیل  ُهْحِّبَسَو  َُهل  ْدُجْساَف  ِْلیَّللا  َنِمَو  . * * * » دیناوخب نآرق  تسا  رّسیم  امـش  يارب  هچنآ  نونکا  دیـشخب ؛ ار  امـش  سپ  ندرک ،)

َةَرِخآلا ُرَذْحَی  ًاِمئآقَو  ًادِجاس  ِْلیَّللا  َءآنآ  ٌِتناق  َوُه  ْنَّمَأ  ! » يوگ حـیبست  ار  وا  بش ، زا  ینالوط  يرادـقم  و  نک ، هدجـس  وا  يارب  هاگنابـش  رد 
، مایق هدجس و  لاح  رد  تسا و  لوغشم  تدابع  هب  بش  تاعاس  رد  هک  یسک  ای  تسا ) شزرا  اب  یسک  نینچ  ایآ  ( ؛) 8 « ) ِهِّبَر َۀَمْحَر  اوُجْرَیَو 

ِهَّللا ِتایآ  َنُوْلتَی  ًۀَِـمئآق  ًۀَّمُأ  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌءآوَس  اوُْسَیل  « * * * !؟ تسا راودـیما  شراگدرورپ  تمحر  هب  دـسرتیم و  ترخآ  باذـع  زا 
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هتـسویپ و  دننکیم ؛ مایق  نامیا ) قح و  هب   ) هک دنتـسه  یتّیعمج  باتک ، لها  زا  دنتـسین ؛ ناسکی  همه  اهنآ  ( 9 (؛» َنوُدُجْسَی ْمُهَو  ِْلیَّللا  َءآنآ 
هک یناسک  ( 10 (؛» ًاماِیقَو ًادَّجُـس  ْمِهِّبَِرل  َنُوتِیبَی  َنیِذَّلاَو  . * * * » دنیامنیم هدجـس  هک  یلاح  رد  دنناوخیم ؛ ار  ادـخ  تایآ  بش ، تاقوا  رد 

. * * * دننکیم مایق  هدجس و  ناشراگدرورپ  يارب  هاگنابش 

تایاور ثیداحا و  رد  بش  زامن 

رد تسا  یغارچ  بش  زاـمن  : » دـندومرف هک  هدـش  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  یتاـیاور  بش ، زاـمن  تیّمها  تلیـضف و  هراـبرد 
هب دنکدنا  هچ  و  تسا ، بش  همین  زامن  یّبحتـسم ، ياهزامن  نیرترب  «. » تسا بش  زامن  بجاو ، ياهزامن  زا  دعب  زامن  نیرترب  «. » ربق یکیرات 

مدرم هک  ماگنه  نآ  رد  بش ، رد  دننکیم و  ریـس  ار  ناگنـسرگ  دـنراتفگ ، شوخ  هک  دنتـسه  یناسک  امـش  نیرتهب  !«. » نآ ناگدـنروآ  اج 
هیلعقداـص ماـما  تسا .» نآ  رد  هچنآ  اـیند و  زا  نم  شیپ  تسا  رتبوـبحم  بش  لـخاد  رد  زاـمن  تعکر  ود  «. » دـنناوخیم زاـمن  دـنباوخ ،

تـشهب دیلک  طارـص و  همانرذـگ  خزود و  شتآ  ناسنا و  نایم  رد  یباجح  ربق و  هناخ  غارچ  بش  زامن  : » دـندومرف هراب  نیا  رد  زین  مالـسلا 
ار ناـسنا  يوب  وکین و  ار  قـالخا  تروص و  بش  زاـمن  «. » دربیم نیب  زا  هدـش ، بکترم  زور  رد  هک  ار  نمؤـم  ناـهانگ  بش  زاـمن  «. » تسا

نـسح ماـما  دـنکیم .» اـنیب  نشور و  ار  مشچ  هدرب و  نیب  زا  ار  مـغ  ّمـه و  دـشکیم ، ناـشیا  يوـس  هـب  داـیز و  ار  يزور  دـنکیم ، شوـخ 
(11 «.) تسا يرادهدنز  بش  نآ ، راوهار  بکرم  اهنت  هک  تسا  يرفس  دنوادخ  ياقل  هب  ندیسر  : » دندومرف مالسلا  هیلعيرکسع 

بش زامن  راثآ 

بش زامن  راثآ 

هراشا اهنآ  زا  یخرب  هب  ام  تسا ، یناوارف  راثآ  ياراد  ترخآ  ایند و  رد  بش  زامن  دـیمهف  هنوگنیا  ناوتیم  تایاور  تایآ و  زا  هدافتـسا  اب 
: مینکیم

ایند رد  بش  زامن  راثآ 

مغ عفر  اهيراتفرگ  عفر  ناطیش - تینابصع  ناهانگ  شزیر  ندش - وبشوخ  یقالخا  شوخ  اهيرامیب - نامرد  ندب  یتمالس  ندب - شمارآ 
تینارون مشچ - تینارون  بلق  تینارون  یعیبط - ياـهالب  زا  تاـجن  رمع  ندـش  ینـالوط  يریخ - هب  تبقاـع  دـنوادخ  مشخ  عفر  هودـنا - و 

ندیـسر تباجا  هب  دنوادخ - هب  بّرقت  هیام  نطاب  تریـس و  تینارون  تروص - يدیفـس  تینارون و  تروص  ییابیز  مئاد - رون  بسک  لزنم 
نمشد ربارب  رد  يونعم  حالس  دنوادخ - شزرمآ  تمحر و  يزور  قزر و  ندش  دایز  هانگ - زا  ناسنا  نتشادزاب  اعد 

گرم زا  سپ  بش  زامن  راثآ 

غارچ ربق  رد  ناسنا  سنوم  هارمه و  ربق - رد  رازگزامن  تعافـش  ربق  تشحو  زا  تاجن  ربق - باذـع  زا  تاجن  ربق  راـشف  عناـم  ربق - تینارون 
ینارون تروص  اب  ربق  زا  جورخ  ربق - یکیرات  رد  ناسنا 

ترخآ رد  بش  زامن  راثآ 

زا عیرس  روبع  تمایق - فقوم  رد  شیاسآ  تشهب  هب  دورو  ببس  تمایق - شتآ  ترارح  عفد  تمایق  رد  یمدآ  تنیز  مشچ - ندوبن  نایرگ 
تسار تسد  هب  لامعا  همان  نتفرگ  تشهب  هناگ  تشه  ياهرد  زا  روبع  طارص  لپ 
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بش زامن  تیفیک 

زامن تعکر  ود  بش . هلفان  ّتین  هب  دوشیم  هدناوخ  حبـص  زامن  دننام  یتعکر  ود  زامن  راهچ  بیترت : نیا  هب  تسا ، تعکر  هدزای  بش  زامن 
رتو زامن  تعکر  کی  دوش . هدناوخ  قلف  هروس  دمح  زا  دعب  مود  تعکر  رد  سان و  هروس  دمح  زا  دعب  لوا  تعکر  رد  تسا  رتهب  هک  عفش 
اهنت هروس  کی  ناوتیم  هّتبلا  دوشیم . هدناوخ  سان  هروس  هبترم  کی  قلف و  هروس  هبترم  کی  دـیحوت و  هروس  هبترم  هس  دـمح  زا  دـعب  هک 
دارفا . ) دوشیم ترفغم  بلط  اعد و  نمؤم  لهچ  يارب  نایاپ  رد  دنکیم و  تساوخرد  دنوادخ  زا  ار  تاجاح  تونق ، رد  سپس  دناوخ . مه 
ُماقَم اذه  : » هبترم تفه  سپـس  ِْهَیلِإ .» ُبُوتَأَو  یِّبَر  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسَأ  : » هبترم داتفه  ترفغم ، بلط  اعد و  زا  سپ  درک .) اعد  ناوتیم  زین  ار  هدـنز 
َکَّنِإ َّیَلَع  ُْبتَو  ِینْمَحْراَو  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر  : » نتفگ اب  نآ  زا  دعب  هدرک و  رارکت  ار  ْوفَعلَا »  » رکذ هبترم  دصیـس  نایاپ  رد  ِراّنلا .» َنِم  َِکب  ِِذئآعلا 

لوط ار  نآ  دـیوگب و  عّرـضت  هیرگ و  تلاح  اب  ار  اهاعد  نیا  تسا  رتهب  دـنکیم . ادـیپ  همادا  زامن  هدـش و  مامت  تونق  ُمیِحَّرلا » ُباّوَّتلا  َْتنَأ 
اعد دنک ، اعد  نمؤم  لهچ  يارب  یـسک  رگا  هک  مینک ، رافغتـسا  اعد و  تساوخرد  نمؤم  لهچ  يارب  رتو  زامن  تونق  رد  دـش  هتفگ  دـهدب .

، دنـشاب ام  هب  اهناسنا  نیرتکیدزن  زا  هک  مینک  ترفغم  تساوخرد  یناـسک  يارب  تسا  رتهب  دـسریم . تباـجا  هب  رتدوز  زین  شدوخ  يارب 
دیلقت عجارم  ناگرزب و  احلص ، املع و  هیاسمه ، داتـسا و  نادنزرف ، رـسمه و  ردارب ، رهاوخ و  گرزبردام ، گرزبردپ و  ردام ، ردپ و  دننام 

ار درک  شزرمآ  بلط  اهنآ  يارب  ناوتیم  هک  یناگرزب  هلمج  زا  هنومن  ناونع  هب  ام  دنراد .) ام  ندرگ  هب  یّقح  هک  یناسک   ) قوقحلا يوذ  و 
مود صاخ  بئان   ) يرْمَع ناـمثع  نب  دّـمحم  رفغا  ّمهّللا  ترـضح ) لوا  صاـخ  بئاـن   ) يرْمَع دیعـس  نب  ناـمثع  رفغا  ّمهّللا  مینکیم : ناـیب 

مراـهچ صاـخ  بئاـن   ) يرُمَـس دّـمحم  نب  یلع  رفغا  ّمهّللا  ترـضح ) موس  صاـخ  بئاـن   ) یتخبون حور  نب  نیـسح  رفغا  ّمهّللا  ترـضح )
ّمهّللا یسوط  خیش  رفغا  ّمهّللا  یسربط  خیش  رفغا  ّمهّللا  قودص  خیش  رفغا  ّمهّللا  یضترم  دّیس  رفغا  ّمهّللا  یضر  دّیـس  رفغا  ّمهّللا  ترـضح )
رفغا ّمهّللا  يراصنا  یضترم  خیش  رفغا  ّمهّللا  یلماع  ّرح  خیـش  رفغا  ّمهّللا  ییاهب  خیـش  رفغا  ّمهّللا  دیفم  خیـش  رفغا  ّمهّللا  ینیلک  خیـش  رفغا 

مولعلا رحب  هماّلع  رفغا  ّمهّللا  یناشاک  ضیف  نسحم  اّلم  رفغا  ّمهّللا  یقارن  يدهم  اّلم  رفغا  ّمهّللا  یلیبدرا  سّدقم  رفغا  ّمهّللا  یمق  سابع  خیش 
تیآ رفغا  ّمهّللا  يزیربت  یکلم  اقآ  داوج  ازریم  رفغا  ّمهّللا  ییاـبطابط  هماـّلع  رفغا  ّمهّللا  ینیما  هماـّلع  رفغا  ّمهّللا  یـسلجم  هماـّلع  رفغا  ّمهّللا 

یمظعلا هَّللا  تیآ  رفغا  ّمهّللا  يدزی  يرئاح  یمظعلا  هَّللا  تیآ  رفغا  ّمهّللا  يدرجورب  یمظعلا  هَّللا  تیآ  رفغا  ّمهّللا  ینیمخ  ماما  یمظعلا  هَّللا 
ینیدـلا ءاـهب  یمظعلا  هَّللا  تیآ  رفغا  ّمهّللا  یفجن  یـشعرم  یمظعلا  هَّللا  تیآ  رفغا  ّمهّللا  یکارا  یمظعلا  هَّللا  تیآ  رفغا  ّمـهّللا  یناـگیاپلگ 

هَّللا تیآ  دیهـش  رفغا  ّمهّللا  يرّهطم  هَّللا  تیآ  دیهـش  رفغا  ّمهّللا  يراـفغ  هَّللا  تیآ  دیهـش  رفغا  ّمهّللا  يدیعـس  هَّللا  تیآ  دیهـش  رفغا  ّمـهّللا 
تیآ دیهش  رفغا  ّمهّللا  یندم  هَّللا  تیآ  دیهش  رفغا  ّمهّللا  یقودص  هَّللا  تیآ  دیهش  رفغا  ّمهّللا  بیغتـسد  هَّللا  تیآ  دیهـش  رفغا  ّمهّللا  یتشهب 
زامن زا  سپ  ياهنماخ  یمظعلا  هَّللا  تیآ  رفغا  ّمهّللا  يرفعج  یقتدّـمحم  هماّلع  رفغا  ّمهّللا  ییاجر  دیهـش  رفغا  ّمهّللا  یناهفـصا  یفرـشا  هَّللا 

«. ِحوُّرلاَو ِۀَِکئآلَملا  ُّبَر  ٌسوُُّدق  ٌحوُّبُس  : » دیوگب دور و  هدجس  هب  دنک و  ادخ  شیاتس  اعد و  دهاوخیم  هچره 

بش زامن  تقو 

رحـس بش  رخآ  ثلث  یماـمت  تسا و  رتهب  عقاوم  ریاـس  زا  رحـس  ماـگنه  تسا . قداـص  رجف  عولط  زا  لـبق  اـت  بش  همین  زا  بش  زاـمن  تقو 
يدرـس لیلد  هب  ای  دنامب و  باوخ  دسرتیم  هک  یـسک  دراد . يرتشیب  تلیـضف  دشاب ، رتکیدزن  حبـص  ناذا  هب  هچره  و  دوشیم . بوسحم 

بش رخآ  رد  بش و  همین  زا  شیپ  ار  بش  زامن  دناوتیم  دوشیم ، توف  وا  زا  بش  زامن  دنادیم  دوش و  رادیب  دناوتیمن  يریپ و …  اوه و 
ای ءادا  ّتین  هک  تسا  رتهب  دـناوخب ، باتفآ ) عولط  زا  لبق  حبـص و  ناذا  زا  دـعب  ینعی   ) نیعولطلا نیب  رد  ار  بش  زاـمن  یـسک  رگا  دـناوخب .

هدزای هک  تسین  مزال  دروآ . اج  هب  زور  رد  ار  نآ  ناوتیم  دوش ، اـضق  بش  زاـمن  رگا  دـشاب . هتـشاد  هَّللا  یلإ  ۀـبرق  ّتین  هکلب  دـنکن  ءاـضق 
، درک افتکا  رتو  عفـش و  زامن  هب  ناوتیم  بش  زامن  يارب  دناوخب . تبون  هس  ای  ود و  رد  ار  نآ  دناوتیم  هکلب  دناوخب ، هبترم  کی  ار  تعکر 
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. دناوخ ار  رتو  زامن  اهنت  ناوتیم  تسا ، گنت  تقو  هک  یماگنه  هکلب 

بش زامن  عناوم 

مکش يروخرپ و  بش  رد  ندیباوخ  دایز  ندیباوخ  رید  اهبش  مینکیم : هراشا  نآ  هب  ام  هک  هدش  رکذ  یعناوم  بش  زامن  يارب  تایاور  رد 
لفاغ هنازور  یّبحتـسم  ياهزامن  كرت  دنـسپان  هلیذر و  تافـص  باکترا  زور  لوط  رد  هانگ  باـکترا  ههبـش  مارح و  همقل  ندروخ  یتسرپ 

بش زامن  ندوب  نیگنس  ساسحا  بش  زامن  هب  ندیزرون  قشع  بش  زامن  زا  ندوب 

نارکمج سّدقم  دجسم  هچخیرات 

هَّللا تیآ  راوگرزب ، ثّدحم  دجـسم ، نیا  ثادحا  اب  هطبار  رد  درذـگیم . سّدـقم  دجـسم  نیا  يانب  خـیرات  زا  هک  تسا  لاس  رازه  زا  شیب 
فیفع خیـش  : » تسا نینچ  نآ  هصـالخ  هک  دراد  یطوسبم  تیاـکح  بقاـثلا  مجن  باـتک  رد  هللا  همحریـسربط  يروـن  نیـسح  ازریم  جاـح 
هاگان مدوب ، هتفخ  دوخ  يارـس  رد  ناضمر  كرابم  هام  مهدفه  هبنـشهس  بش  نم  دنکیم … : لقن  نینچ  ینارکمج  هلثم  نب  نسح  حـلاص ،

بحاـص ترـضح  تیـالوم  بلط  زیخرب و  دـنتفگ : دـندرک و  رادـیب  ارم  هتـشذگ  بـش  زا  یفـصن  دـندمآ ، نـم  يارـس  هـب  مدرم  یتعاـمج 
، مدید ار  ناگرزب  زا  یتعامج  مدمآ  يارـس  رد  هب  نوچ  مدـش …  هدامآ  متـساخرب  دـناوخیم ، ار  وت  هک  نک  تباجا  ار  مالـسلا  هیلعنامزلا 

یـشرف هداهن و  مدید  یتخت  متـسیرگنب  کین  نوچ  تسا . دجـسم  نونکا  هک  هاگیاج  نادـب  ات  دـندروایب  ارم  دـنداد …  باوج  مدرک  مالس 
 … هتـسشن وا  شیپ  يریپ  هدرک و  هیکت  شلاب  راهچ  رب  تخت  نآرب  هلاسیـس  یناوج  هداهن و  وکین  ياهشلاب  هدرتسگ و  تخت  نآ  رب  وکین 

هیلعماما دناشن و  ارم  ریپ  نآ  سپ  دوب ، مالسلا  هیلعرضخ  ترضح  ریپ  نآ  دنناوخیم و  زامن  وا  درگ  رب  نیمز  نآ  رب  درم  تصـش  زا  نوزف  و 
«. دندومرف رداص  یّصاخ  تامدقم  تافیرشت و  اب  ار  دجسم  تخاس  روتسد  دندناوخ و  مان  اب  ارم  مالسلا 

نارکمج سّدقم  دجسم  لامعا 

ینارکمج هلثم  نب  نسح  هب  باطخ  هادف -  انحاورا  رـصع -  ماما  ترـضح  بقاثلا ، مجن  فیرـش  باتک  رد  يرون  ثّدحم  موحرم  لقن  ربانب 
تعکر ود  فلا ) دـنروآ : ياجب  زامن  تعکر  راهچ  نآ  رد  دـنراد و  زیزع  ار  نآ  دـنیامن و  تبغر  عضوم  نیدـب  ات  وگب  مدرم  هب  دـندومرف :

هبترم تفه  عوکر  رد  دیناوخب و  ار  دحأ » هَّللا  وه  لق   » دـیحوت هروس  هبترم  تفه  دـمح ، هروس  زا  دـعب  تعکر  ره  رد  دجـسم : ّتیحت  زامن 
هیلعنامزلا بحاص  زامن  تعکر  ود  ب ) دییوگب . هدمحبو » یلعألا  ّیبر  ناحبس   » هبترم تفه  هدجـس  رد  و  هدمحبو » میظعلا  ّیبر  ناحبـس  »

رارکت هبترم  دص  ار  هیآ  نیا  دیدیـسر ، نیعتـسن » كاّیإ  دبعن و  كاّیإ   » هیآ هب  نوچ  دـمح ، هروس  ندـناوخ  ماگنه  تعکر ، ره  رد  مالـسلا :
ّیبر ناحبـس   » هبترم تفه  عوکر  رد  و  هدناوخ ، هبترم  کی  ار  دحأ » هَّللا  وه  لق   » دـیحوت هروس  هدرک و  مامت  ار  دـمح  هروس  سپـس  دـینک ،

اهیلعارهز ترـضح  تاحیبست  زاـمن ، ناـیاپ  زا  سپ  دـییوگب . هدـمحبو » یلعـألا  ّیبر  ناحبـس   » هبترم تفه  هدجـس  رد  و  هدـمحبو » میظعلا 
ِیف یّلَص  امَّنَأَکَف  اهیّلَص  ْنَم  : » دندومرف مالسلا  هیلعنامز  ماما  دیتسرفب . تاولص  هبترم  دص  هدراذگ و  هدجس  هب  رس  سپس  هتفگ ، ار  مالـسلا 

. تسا هدناوخ  زامن  هبعک  رد  ایوگ  دناوخب ، ار  زامن  نیا  سک  ره  ِقِیتَعلا ؛» ِْتیَبلا 

زامن نوماریپ  ياهباتک  یفرعم 

ياهزار ینیمخ  ماما  ةولـصلا  بادآ  ینیمخ  ماما  ةولـصلا  رـس  يزیربت  یکلم  اقآ  داوج  ازریم  ةولـصلا  رارـسا  سوواط  نب  دیـس  لئاسلا  حالف 
دومحم بش  زامن  یکـشزپ  رثا  يدابآ  فجن  یحلاص  هَّللا  تمعن  متاـخ  اـت  مدآ  زاـمن  قشع  داجـس ، حابـصم  ناراگتـسر  یلمآ  داوج  زاـمن 

باوث ینمؤم  یلع  دیس  هعمج  زامن  بش و  زامن  تعامج ، زامن  يدارف ، زامن  زامن : تاکرب  راثآ و  تیاده  نیـسح  بش  زامن  تارثا  يرافغ 
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يرهم داوج  دّمحم  ترخآ  ایند و  رد  بش  زامن  تاکرب  لیاضف و  يزیزع  سابع  بش  زامن 

اه تشون  یپ 

تایآ لّمّزم ، هروس  ( 5 تایآ 17 و 18 . تایراذ ، هروس  ( 4 هیآ 16 . هدجس ، هروس  ( 3 هیآ 79 . ءارسا /  هروس  ( 2 هیآ 79 . ءارسا ، هروس  ( 1
هیآ ناقرف ، هروس  ( 10 هیآ 113 . نارمع ، لآ  هروس  ( 9 هیآ 9 . رمز /  هروس  ( 8 هیآ 26 . ناسنا ، هروس  ( 7 هیآ 20 . لّمّزم ، هروس  ( 6 . 4  - 1

. دوش عوجر  لامعالا  باقع  لامعالا و  باوث  باتک  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  ( 11 . 64

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 
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خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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