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باتک تاصخشم 

. 1319 سابع 1254 -  یمق  هسانشرس : 
Qomi,Abbas

هدیزگرب  . یبرع یسراف -   . نانجلاحیتافم يدادرارق :  ناونع 
يروآدرگ و یمق  سابع  فلوم  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماـما  زاـمن :) هیعدا -  هماـنترایز -   ) ناقـشاع ياـعد  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

 . یسالپ بنیز  هورگ  تسرپرس  داریه ؛ رشن  شهوژپ  هورگ  میظنت 
تراشب 1380. رشن  داریه :  رشن  نارهت  رشن :  تاصخشم 

نانجلا حیتافم  هدیزگرب  رضاح  باتک  تشاددای :  لایر  2000  : 1-3-93191-964 کباش :  مس  x14 5/10 56 ص يرهاظ :  تاصخشم 
دشابیم یمق  سابع 

ناقشاع  ياعد  یبتجم ع :  نسح  ماما  ياهزامن  هیعدا -  همانترایز -  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 
ناقشاع  ياعد  یبتجم ع :  نسح  ماما  ياهزامن  هیعدا -  همانترایز -  دلج :  يور  ناونع 

اهاعد عوضوم :  هدیزگرب  نانجلا  حیتافم  رگید :  ناونع  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  زامن : هیعدا -  همانترایز -  رگید :  ناونع 
اههمانترایز عوضوم : 
زامن عوضوم : 

داریه رشن  هدوزفا :  هسانش  بنیز  یسالپ  هدوزفا :  هسانش 
BP267/8/ق9م704218757 1380ت هرگنک :  يدنب  هدر 

297/772 ییوید :  يدنب  هدر 
م2378-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هفرع زور  رد  نسح  ماما  ترایز 

نتم

باب رد  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  زا  هچنآ  هک  نادـب  تسا  هفرع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز  مشـش  ظ(
رکذ هب  نیریاز  قیوشت  تهج  هب  ام  دوش و  اصحا  هک  تسا  نآ  زا  هدایز  باوث  تلیـضف و  يرایـسب  رابخا و  ترثک  زا  هدیـسر  هفرع  تراـیز 

هک مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  هب  مدرک  ضرع  تفگ  هک  تسا  لوقنم  ناهد  ریـشب  زا  ربتعم  دنـس  هب  مییامنیم  افتکا  ثیدح  دنچ 
ره ریـشب  يا  ینکیم  کین  هک  دومرف  منارذـگیم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربق  دزن  ار  هفرع  زور  دوشیم و  توف  نم  زا  جـح  تسه  هاـگ 

تسیب باوث  وا  يارب  دوش  هتـشون  دیع  زور  ریغ  رد  ترـضح  نآ  قح  ییاسانـش  اب  دورب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  هب  هک  ینمؤم 
دسیونب دیع  زور  رد  ار  ترـضح  نآ  دنک  ترایز  هک  ره  لداع و  ماما  ای  لسرم  ربمغیپ  اب  داهج  تسیب  هلوبقم و  هروربم  هرمع  تسیب  جح و 

زور رد  ار  ترـضح  نآ  دنک  ترایز  هک  ره  لداع و  ماما  ای  لسرم  ربمغیپ  اب  داهج  دص  هرمع و  دص  جح و  دـص  باوث  وا  يارب  یلاعت  قح 
ماما ای  لسرم  ربمغیپ  اب  داهج  رازه  هلوبقم و  هدیدنسپ  هرمع  رازه  جح و  رازه  باوث  وا  يارب  دوش  هتـشون  ترـضح  نآ  قح  تفرعم  اب  هفرع 
دشاب كانمشخ  هک  یسک  دننام  نم  يوس  هب  درک  رظن  ترـضح  نآ  سپ  تافرع  فقوم  باوث  نم  يارب  دوشیم  لصاح  اجک  متفگ  لداع 
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دوش هجوتم  سپ  تارف  رهن  رد  دنک  لسغ  هفرع و  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  دورب  ینمؤم  هاگ  ره  ریشب  يا  هک  دومرف  و 
نینچ دشاب و  هدروآ  لمعب  کسانم  همه  اب  هک  یجح  درادیمرب  هک  یماگ  ره  هب  وا  يارب  زا  یلاعت  قح  دـسیونب  ترـضح  نآ  ربق  يوس  هب 

يوسب تمحر  رظن  لوا  هفرع  زور  رد  یلاعت  قح  هک  هدـش  دراو  هربتعم  رایـسب  هریثک  ثیداحا  رد  و  هوزغ )  ) هرمع دومرف و  هک  مراد  ناـمگ 
هک تسا  لوقنم  هعاـفر  زا  ربتعم  ثیدـح  رد  دـنک و  تاـفرع  فقوم  لـها  هب  رظن  هکنآ  زا  شیپ  دـنکفایم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربـق  نارئاز 
ربق دزن  ار  هفرع  نکل  مور و  جح  هب  هک  متشادن  يرز  موش  تیادف  متفگ  يدرک  جح  لاسما  هک  دومرف  نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

تهارک هک  دوب  نیا  هن  رگا  دندوب  نآ  رد  ینم  لها  هچنآ  زا  يدرکن  یهاتوک  چیه  هعافر  يا  هک  دومرف  مدینارذگ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
دش تکاس  یتعاس  سپ  ینکن  ترضح  نآ  ربق  ترایز  كرت  زگره  هک  متفگیم  وت  يارب  یثیدح  هنیآ  ره  دننک  جح  كرت  مدرم  هک  مراد 

دشاب و ترضح  نآ  قح  هب  فراع  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ربق  يوس  هب  دور  نوریب  هک  ره  هک  مردپ  ارم  داد  ربخ  هک  دومرف  نآ  زا  دعب  و 
رازه جـح و  رازه  باوث  وا  يارب  دوش  هتـشون  پچ و  بناج  زا  کلم  رازه  تسار و  بناج  زا  کلم  رازه  دـنوشیم  وا  هارمه  دورن  ربکت  اب 

بهذـم و ياسؤر  هلجا و  ياملع  هک  تسا  نانچ  سپ  ترـضح  نآ  ترایز  تیفیک  اما  دـشاب و  هدرک  ربمغیپ  یـصو  ای  ربمغیپ  اـب  هک  هرمع 
رگا نک و  نانچ  ینک  لسغ  تارف  زا  هک  ارت  دش  نکمم  رگا  سپ  ینک  ترایز  زور  نیا  رد  ار  ترضح  نآ  یتساوخ  نوچ  دناهدومرف  تلم 
راقو یمارآ و  هب  هک  یتلاح  رد  نک  ترضح  نآ  ترایز  دصق  شوپب و  ار  دوخ  ياههماج  نیرتهزیکاپ  دشاب و  نکمم  ارت  هک  یبآ  ره  زا  هن 

یشاب  ینأت  و 
وگب یسرب  ریاح  رد  هب  نوچ  سپ 

ُرَبْکَأ ُهَّللَا 
وگب و 

ًالیِصَأ َو  ًةَرُْکب  ِهَّللا  َناَْحبُس  َو  ًارِیثَک  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ًارِیبَک  ُرَبْکَأ  ُهَّللا 
ِقَْحلِاب  اَنِّبَر  ُلُسُر  ْتَءاَج  ْدََقل  ُهَّللا  اَناَدَه  ْنَأ  َْول َال  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  اَم  َو  اَذَِهل  اَناَدَه  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  یَلَع  ُمَالَّسلا  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ُمَالَّسلا 
ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  یَلَع  ُمَالَّسلا  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ِةَدِّیَس  ِءاَرْهَّزلا  َۀَمِطاَف  یَلَع  ُمَالَّسلا 

ٍدَّمَُحم ِْنب  ِرَفْعَج  یَلَع  ُمَالَّسلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یَلَع  ُمَالَّسلا  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ُمَالَّسلا 
یَسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ُمَالَّسلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  یَلَع  ُمَالَّسلا 

ٍِیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع  ُمَالَّسلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ُمَالَّسلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یَلَع  ُمَالَّسلا 
ِرَظَْتنُْملا ِِحلاَّصلا  ِفَلَْخلا  یَلَع  ُمَالَّسلا 

ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
َكِدْصَِقب  ِهَّللا  َیلِإ  َبَّرَقَت  َو  َكِدَهْشَِمب  َراَجَتْسا  َكِّوُدَِعل  يِداَعُْملا  َکِِّیلَِول  ِیلاَوُْملا  َِکتَمَأ  ُْنبا  َو  َكِْدبَع  ُْنبا  َو  َكُْدبَع 

َكَدْصَق  ِیل  َلَّهَس  َو  َِکتَراَیِِزب  ِینَّصَخ  َو  َِکتَیَالَِول  ِیناَدَه  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
وگب رس و  يذاحم  تسیاب  وش و  هضور  لخاد  سپ 

ِهَّللا  ِِّیبَن  ٍحُون  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِهَّللا  ِةَْوفَص  َمَدآ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
ِهَّللا  ِمِیلَک  یَسُوم  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِهَّللا  ِلِیلَخ  َمیِهاَْربِإ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
ِهَّللا  ِبِیبَح  ٍدَّمَُحم  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِهَّللا  ِحُور  یَسیِع  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

ِءاَرْهَّزلا َۀَمِطاَف  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
یَضَتْرُْملا  ٍِّیلَع  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  یَفَطْصُْملا  ٍدَّمَُحم  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
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يَْربُْکلا  َۀَجیِدَخ  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِءاَرْهَّزلا  َۀَمِطاَف  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
َةاَکَّزلا َْتیَتآ  َو  َةَالَّصلا  َتْمَقَأ  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َرُوتْوَْملا  َْرتِْولا  َو  ِهِراَث  َْنبا  َو  ِهَّللا  َراَث  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

ُنیِقَْیلا  َكاَتَأ  یَّتَح  َهَّللا  َْتعَطَأ  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َْتیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َتْرَمَأ  َو 
ِِهب  ْتَیِضَرَف  َِکلَِذب  ْتَعِمَس  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو  َْکتَمَلَظ  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو  َْکتَلَتَق  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنَعَلَف 

ُهَلُسُر  َو  ُهَءاَِیْبنَأ  َو  ُهَتَِکئَالَم  َو  َهَّللا  ُدِهْشُأ  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َيَالْوَم  اَی 
( یِّبَر َیلِإ  ِیبَلَْقنُم  َو   ) ِیلَمَع ِمِیتاَوَخ  َو  ِینیِد  ِِعئاَرَِشب  ٌِنقُوم  ْمُِکباَیِِإب  َو  ٌنِمُْؤم  ْمُِکب  یِّنَأ 

ْمُِکنِطَاب  َو  ْمُکِرِهاَظ  َو  ْمُِکِبئاَغ  یَلَع  َو  ْمُکِدِهاَش  یَلَع  َو  ْمُکِداَسْجَأ  یَلَع  َو  ْمُکِحاَوْرَأ  یَلَع  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَصَف 
َنیِّیِصَْولا  ِدِّیَس  َْنبا  َو  َنیِِّیبَّنلا  ِمَتاَخ  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

ِمیِعَّنلا  ِتاَّنَج  َیلِإ  َنِیلَّجَحُْملا  ِّرُْغلا  ِِدئاَق  َْنبا  َو  َنیِقَّتُْملا  ِماَمِإ  َْنبا  َو 
یَْقثُْولا  ُةَوْرُْعلا  َو  یَقُّْتلا  ُماَمِإ  َو  يَدُْهلا  ُبَاب  َْتنَأ  َو  َِکلَذَک  ُنوُکَت  َْفیَک َال  َو 

ِءاَسِْکلا ِلْهَأ )  ) ِباَحْصَأ ُسِماَخ  َو  اَْینُّدلا  ِلْهَأ  یَلَع  ُۀَّجُْحلا  َو 
ِمَالْسِْإلا  ِرْجِح  ِیف  َتیِّبُر  َو  ِناَمیِْإلا  ِيْدَث  ْنِم  َْتعَضَر )  ) َْتعِضُر َو  ِۀَمْحَّرلا  ُدَی  َْکتَذَغ 

َِکئاَْنبَأ  َو  َِکئَابآ  یَلَع  َو  َْکیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  َِکتاَیَح  ِیف  ٍۀَّکاَش  َو َال  َِکقاَرِِفب  ٍۀَیِضاَر  ُْریَغ  ُسْفَّنلاَف 
ِۀَِبتاَّرلا ِۀَبیِصُْملا  َنیِرَق  َو  ِۀَبِکاَّسلا  ِةَْربَْعلا  َعیِرَص  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

ًاروُهْقَم َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َْتِلتُقَف  ِمَالْسِْإلا ) َۀَمْرُح  َکِیف  ْتَکَهَْتنا  َو   ) َمِراَحَْملا َْکنِم  ْتَّلَحَتْسا  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل 
ًاروُجْهَم َكِدْقَِفب  ِهَّللا  ُباَتِک  َحَبْصَأ  َو  ًارُوتْوَم  َِکب  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َحَبْصَأ  َو 

َکَعَم  َنیِدَهْشَتْسُْملا  یَلَع  َو  َکِیَنب  ْنِم  ِۀَِّمئَْألا  یَلَع  َو  َکیِخَأ  َو  َکِّمُأ  َو  َکِیبَأ  َو  َكِّدَج  یَلَع  َو  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
َِکتَعیِش  ِءاَعُد  یَلَع  ِلُوبَْقلِاب  َنِینِّمَؤُْملا  َكِراَّوُِزل  َنیِدِهاَّشلا  َو  َكِْربَِقب  َنیِّفاَْحلا  ِۀَِکئَالَْملا  یَلَع  َو 

ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  َو 
ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب 

ِضْرَْألا  َو  ِتاَواَمَّسلا  ِلْهَأ  ِعیِمَج  یَلَع  َو  اَْنیَلَع  َِکب  ُۀَبیِصُْملا  ِتَّلَج  َو  ُۀَّیِزَّرلا  ِتَمُظَع  ْدََقل 
َِکلاَتِِقل  ْتَأَّیَهَت  َو  ْتَمَْجلَأ  َو  ْتَجَرْسَأ  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنَعَلَف 

َكَدَهْشَم  ُْتیَتَأ  َو  َکَمَرَح  ُتْدَصَق  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َيَالْوَم  اَی 
ِْهیََدل  ََکل  يِذَّلا  ِّلَحَْملِاب  َو  ُهَْدنِع  ََکل  يِذَّلا  ِنْأَّشلِاب  َهَّللا  ُلَأْسَأ 

ِهِمَرَک  َو  ِهِدوُج  َو  ِهِّنَِمب  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ِیف  ْمُکَعَم  ِینَلَعْجَی  ْنَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُصی  ْنَأ 
يدـش غراـف  نوچ  ناوخب و  یهاوخیم  هک  هروس  ره  تعکر  ود  نیا  رد  رـس و  يـالاب  رد  نک  زاـمن  تعکر  ود  سپ  ار  حیرـض  سوبب  سپ 

وگب
ََکل  َکیِرَش  َكَدْحَو َال  ََکل  ُتْدَجَس  َو  ُْتعَکَر  َو  ُْتیَّلَص  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

َْتنَأ  َّالِإ  ََهلِإ  ُهَّللا َال  َْتنَأ  َکَّنَِأل  ََکل  َّالِإ  ُنوُکَت  َدوُجُّسلا َال  َو  َعوُکُّرلا  َو  َةَالَّصلا  َّنَِأل 
َمَالَّسلا  َو  َۀَّیِحَّتلا  ْمُْهنِم  َّیَلَع  ْدُدْرا  َو  ِمَالَّسلا  َو  ِۀَّیِحَّتلا  َلَْضفَأ  یِّنَع  ْمُهِْغْلبَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

ُمَالَّسلا  اَمِْهیَلَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  یِماَمِإ  َو  يِدِّیَس  َو  َيَالْوَم  َیلِإ  یِّنِم  ٌۀَّیِدَه  ِناَتَعْکَّرلا  ِناَتاَه  َو  َّمُهَّللا 
یِّنِم  َِکلَذ  ْلَّبَقَت  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا 

َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی  َکِِّیلَو  ِیف  َو  َکِیف  ِیئاَجَر  َو  ِیلَمَأ  َلَْضفَأ  َِکلَذ  یَلَع  ِینِزْجا  َو 
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رد بانج  نآ  رس  ار و  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نک  ترایز  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ترـضح  كرابم  ياپ  يوس  هب  ورب  زیخرب و  سپ 
وگب سپ  تسا  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  ياپ  دزن 

ِهَّللا  ِِّیبَن  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
ِدیِهَّشلا ِْنیَسُْحلا  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

ِمُولْظَْملا  َْنبا  ُمُولْظَْملا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِدیِهَّشلا  َْنبا  ُدیِهَّشلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
ِِهب  ْتَیِضَرَف  َِکلَِذب  ْتَعِمَس  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو  َْکتَمَلَظ  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو  َْکتَلَتَق  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل 

ِهِِّیلَو  َْنبا  َو  ِهَّللا  َِّیلَو  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  َيَالْوَم ) اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  )
َنِینِمْؤُْملا  ِعیِمَج  یَلَع  َو  اَْنیَلَع  َِکب  ُۀَّیِزَّرلا  ِتَّلَج  َو  ُۀَبیِصُْملا  ِتَمُظَع  ْدََقل 

ِةَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا  ِیف  ْمُْهنِم  َْکَیلِإ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُأَْربَأ  َو  َْکتَلَتَق  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنَعَلَف 
وگب ار و  ناشیا  نک  ترایز  ادهش و  بناج  هب  نک  هجوت  سپ 

ُهَءاَّدِوَأ  َو  ِهَّللا  َءاَیِفْصَأ  اَی  ْمُْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ُهَءاَّبِحَأ  َو  ِهَّللا  َءاَِیلْوَأ  اَی  ْمُْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ِةَدِّیَس  َۀَمِطاَف  َراَْصنَأ  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َراَْصنَأ  َو  ِهِِّیبَن  َراَْصنَأ  َو  ِهَّللا  ِنیِد  َراَْصنَأ  اَی  ْمُْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

ِحِصاَّنلا  ِِّیلَْولا  ِنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم  ِیبَأ  َراَْصنَأ  اَی  ْمُْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
َنیِعَمْجَأ  ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ِمُولْظَْملا  ِدیِهَّشلا  ِْنیَسُْحلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  َراَْصنَأ  اَی  ْمُْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

ًامیِظَع ًازْوَف  ِهَّللا  َو  ُْمتُْزف  َو  ُْمْتِنفُد  اَهِیف  ِیتَّلا  ُضْرَْألا  َِتباَط  َو  ُْمْتبِط  یِّمُأ  َو  ُْمْتنَأ  ِیبَِأب 
َنیِِحلاَّصلا  َو  ِءاَدَهُّشلا  َعَم  ِناَنِْجلا  ِیف  ْمُکَعَم  َزُوفَأَف  ْمُکَعَم  ُْتنُک  ِینَْتَیل  اَی 

ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ُمَالَّسلا  َو  ًاقِیفَر  َِکَئلوُأ  َنُسَح  َو 
نب دیس  دوخ و  نمؤم  ناردارب  لایع و  لها و  يارب  زا  دوخ و  يارب  زا  نک  اعد  رایسب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  رـس  بناج  هب  درگرب  سپ 

وگب بانج و  نآ  ربق  دزن  تسیاب  اجنآ  هب  يدیسر  هک  نیمه  هنع  هللا  یضر  سابع  بانج  دهشم  هب  ورب  سپ  دناهدومرف  دیهش  سواط و 
َنیِّیِصَْولا  ِدِّیَس  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َْنبا  َساَّبَْعلا  ِلْضَْفلا  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

ِمَالْسِْإلا  یَلَع  ْمِهِطَوْحَأ  َو  ِهَّللا  ِنیِِدب  ْمِهِمَْوقَأ  َو  ًاناَمیِإ  ْمِهِمَْدقَأ  َو  ًامَالْسِإ  ِمْوَْقلا  ِلَّوَأ  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
یِساَوُْملا  ُخَْألا  َمِْعنَف  َکیِخَِأل  َو  ِِهلوُسَِرل  َو  ِهَِّلل  َتْحَصَن  ْدََقل  ُدَهْشَأ 

َْکتَمَلَظ  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو  َْکتَلَتَق  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنَعَلَف 
ِمَالْسِْإلا  َۀَمْرُح  َِکْلتَق  ِیف  ْتَکَهَْتنا  َو  َمِراَحَْملا  َْکنِم  ْتَّلَحَتْسا  ًۀَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َو 

ِهیِخَأ  ْنَع  ُِعفاَّدلا  ُخَْألا  َو  ُرِصاَّنلا  یِماَحُْملا  ُدِهاَجُْملا  ُِرباَّصلا  ُخَْألا  َمِْعنَف 
ِلیِمَْجلا  ِءاَنَّثلا  َو  ِلیِزَْجلا  ِباَوَّثلا  َنِم  ُهُْریَغ  ِهِیف  َدِهَز  اَمِیف  ُبِغاَّرلا  ِهِّبَر  ِۀَعاَط  َیلِإ  ُبیِجُْملا 

ٌدیِجَم ٌدیِمَح  ُهَّنِإ  ِمیِعَّنلا  ِراَد  ِیف  َِکئَابآ  ِۀَجَرَِدب  ُهَّللا  َکَقَْحلَأ  َو 
وگب ربق و  رب  ار  دوخ  نکفیب  سپ 

َِکناَسْحِإ  ِلیِزَج  َو  َِکتَرِفْغَِمل  ًءاَجَر  َو  َِکباََوث  ِیف  ًۀَبْغَر  ُتْدَصَق  َِکئاَِیلْوَأ  ِةَراَیِِزل  َو  ُتْضَّرَعَت  ََکل  َّمُهَّللا 
ًاّراَق ْمِِهب  یِْشیَع  َو  ًاّراَد  ْمِِهب  ِیقْزِر  َلَعَْجت  ْنَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأَف 

ِیئاَعُد  ًاباَجَتْسُم  ًاحِْجنُم  ًاِحْلفُم  ْمِِهب  ِیْنِبْلقا  َو  ًاروُفْغَم  ْمِِهب  ِیْبنَذ  َو  ًَۀلُوبْقَم  ْمِِهب  ِیتَراَیِز  َو 
َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی  َِکتَمْحَِرب  ِْهَیلِإ  َنیِدِصاَْقلا  َو  ِهِراَّوُز  ْنِم  ٌدَحَأ  ِِهب  ُِبلَْقنَی  اَم  ِلَْضفَِأب 

وگب ار  ترضح  نآ  ینک  عادو  یتساوخ  نوچ  یشاب و  هتـساوخ  هچنآ  ترایز و  زامن  ترـضح  نآ  دزن  رازگ  زامن  ار و  حیرـض  سوبب  سپ 

مالسلاهیلع یبتجم  نسح  ماما  زامن :) هیعدا -  همانترایز -   ) ناقشاع www.Ghaemiyeh.comياعد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 17زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


ترضح نآ  عادو  رد  میدرک  رکذ  شیپ  زا  هک  ار  هچنآ 

همجرت

تسا  رتگرزب  ادخ 
مییوگیم  حیبست  هیزنت و  ماش  حبص و  ار  اتکی  تاذ  نآ  وتسادخ  صوصخم  رایسب  شیاتس  تسا و  فصو  دح و  ره  زا  رتگرزب  ادخ 

میتفاییمن سدق  ناتسآ  نیا  هب  هار  دوخ  هب  ام  دومرفیمن  تیاده  ار  ام  ادخ  رگا  دومرف و  تیاده  هاگرد  نیا  هب  ار  ام  هک  ار  ادخ  شیاتس  و 
دندمآ  قح  هب  ام  راگدرورپ  نالوسر  انامه 

ع )  ) نینمؤملا ریما  رب  مالس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  مالس 
مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  رب  مالس  ملاع  نانز  هدیس  ءارهز  همطاف  رب  مالس 

قداصلا  دمحم  نب  رفعج  رب  مالس  رقابلا  یلع  نب  دمحم  رب  مالس  نیدباعلا ) نیز   ) نیسحلا نب  یلع  رب  مالس 
اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  رب  مالس  رفعج  نب  یسوم  رب  مالس 

يرکسعلا  یلع  نب  نسح  رب  مالس  یقنلا  دمحم  نب  یلع  رب  مالس  یقتلا  یلع  نب  دمحم  رب  مالس 
رظتنم  ماما  حلاص  فلخ  رب  مالس 

ادخ  لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  هللا  دبع  ابا  يا  وت  رب  مالس 
هانپ ترهطم  مرح  دهـشم و  هب  ماوت  ناشیدنا  دـب  نمـشد  ناتـسود و  رادتـسود  تهاگرد  رکاچ  زینک و  مالغ و  دـنزرف  ترکاچ  مالغ و  نم 

میوجیم  برقت  ادخ  يوسب  تترایز  دصقب  هدروآ و 
نم رب  ار  تهاگرد  دصق  دـینادرگ و  صوصخم  تترـضح  ترایز  هب  دومرف و  تیادـه  تتیالو  ماقم  تفرعم  هب  ارم  هک  ار  يادـخ  شیاتس 

تشاد  ناسآ  لهس و 
ادخ  ربمغیپ  حون  ملح  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخ  هدیزگرب  ع )  ) مدآ مولع  ثراو  يا  وت  رب  مالس 

ادخ  يوگنخس  میلک و  ياسوم  تعاجش  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ادخلیلخ  میهاربا  ثراو  يا  وت  رب  مالس 
ادخ  بیبح  دمحم  ترضح  تفرعم  ثراو  يا  وت  رب  مالس  یهلا  كاپ  حور  ياسیع  تاماقم  دهز و  ثراو  يا  وت  رب  مالس 

ءارهز  همطاف  برقت  ماقم  ثراو  يا  وت  رب  مالس  نینمؤملا  ریما  ثراو  يا  وت  رب  مالس 
ع )  ) یضترم یلع  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ص )  ) یفطصم دمحم  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 

يربک  هجیدخ  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ءارهز  همطاف  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
وت رب  دراو  متس  ملظ و  زا  ادخ  دشکیم و  ماقتنا  رـصع  ماما  ریـشمش  هب  ادخ  تراوگرزب  ردپ  وت و  كاپ  نوخ  زا  هک  یـسک  يا  وت  رب  مالس 

يداد  ةوکز  یتشاد و  اپب  ار  زامن  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  دنکیم  یهاوخداد 
يدرک  تعاطا  تلحر  ماگنه  ات  ار  ادخ  يدومرف و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و 

نادب دندینش و  هک  ار  یتما  دنک  تنعل  ادخ  دندرک و  متس  ملظ و  وت  هب  هک  ار  یتما  دندرک و  لوتقم  ار  وت  هک  ار  یتما  دنک  تنعل  ادخ  سپ 
دندش  دونشوخ  یضار و 

ار  ادخ  نالوسر  ناربمیپ و  هکئالم و  مریگیم و  هاوگ  ار  ادخ  هللا  دبع  یبا  يا  نم  يالوم  يا 
مراگدرورپ  يوسب  منتفر  ماگنه  ملمع و  مامت  همتاخ  نییآ و  قیرط  همه  رد  مراد  نیقی  امش  تعجر  هب  مراد و  امش  هب  یبلق  نامیا  نم  هک 

داب  امش  نطاب  رهاظ و  بیاغ و  رضاح و  دارفا  امش و  فیرش  داسجا  كاپ و  حاورا  رب  امش و  رب  ادخ  دورد  سپ 
ربمغیپ  ءایصوا  دیس  دنزرف  يا  ناربمغیپ و  متاخ  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
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يدبا  تمعن  زان و  رپ  ياهتشهب  يوسب  ملاع  نادیفسور  ياوشیپ  دئاق و  ويوقت  لها  ماما  دنزرف  يا  و 
مکحم  هورع  يوقت و  لها  ماما  تیاده و  هاگرد  وت  هک  یتروص  رد  یشابن  روکذم  تاماقم  فاصوا و  نیا  هب  هنوگچ  و 

یتسه  ابع  لآ  مجنپ  یملاع و  لها  رب  ادخ  متا  تجح  و 
یتفای  تیبرت  مالسا  نماد  رد  دیناشون و  ریش  نامیا  تقیقح  ناتسپ  زا  داد و  اذغ  یلزا  تمحر  تسد  ار  وت 

داب  وت  كاپ  نادنزرف  ناردپ و  رب  وت و  رب  ادخ  دورد  مراد  نیقی  تندوب  هدنز  هب  تسا و  داشان  وت  قارف  هب  نم  ناج  يراب 
ياهدوب  بترم  جنر  تبیصم و  اب  نیرق  هشیمه  هک  یسک  يا  تسا و  يراج  نامشچ  کشا  هکنآ  يا  وت  رب  مالس 

دندیناسر  لتق  هب  ملظ  رهق و  هب  داب  وت  رب  قح  دورد  هک  ار  وت  دندرمش و  لالح  ار  وت  مارتحا  کته  هک  ار  یتما  دنک  تنعل  ادخ 
هب تنادقف  هطـساوب  ار  ادخ  باتک  دنتخاس و  نیگمـشخ  نوزحم و  تخـس  داب  وا  رب  ادخ  دورد  هک  ار  ادـخ  لوسر  ناج  وت  لتق  ببـس  هب  و 

دندینادرگ  روجهم  كورتم و  یلک 
دندیسر  تداهش  هجرد  هب  وت  اب  هک  نانآ  رب  داب و  تکاپ  نادنزرف  زا  ناماما  ردارب و  ردام و  ردپ و  دج و  راوگرزب  رب  وت و  رب  ادخ  مالس 

دنتفای  روضح  تراوج  رد  نایعیش  ياعد  یلوبق  يارب  هک  نامیا  لها  زا  ناراوز  رب  هدز و  هقلح  ترهطم  ربق  درگ  هب  هک  ناگتشرف  رب  و 
داب  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  مه  زاب 

هللا  دبع  ابا  يا  تیادف  هب  مردام  ردپ و  ص )  ) ادخ لوسر  دنزرف  يا  تیادف  هب  مردام  ردپ و  و 
دوب  تخس  میظع و  نیمز  اهنامسآ و  لها  مامت  ام و  رب  مالسا  رد  تتبیصم  گرزب و  تتیزعت  رایسب  انامه 

اب لاتق  يارب  دندروآ و  موجه  هاگانپ  وت  رب  دندرک و  ماجل  نیز و  تترضح  اب  گنج  يارب  ار  اهبسا  هکار  یتعامج  نآ  دنک  تنعل  ادخ  سپ 
دنتشگ  ایهم  وت 

مدمآ  تفیرش  دهشم  هب  مدرک و  ترهطم  مرح  مزع  نم  هللا  دبع  ابا  يا  نم  يالوم  يا 
منکیم  تساوخرد  تسوا  دزن  ار  وت  هک  یماقم  نأش و  قح  هب  ادخ  زا 

دهد  رارق  نیشنمه  شمرک  دوج و  فطل و  هب  ترخآ  ایند و  رد  امش  اب  مه  ارم  دتسرف و  شراهطا  لآ  دمحم و  رب  دورد  هک 
کیرشیب  ياتکی  يادخ  وت  يارب  مدروآ  ياجب  دوجس  عوکر و  مدناوخ و  زامن  نم  راگدرورپ  يا 

تسین  ییادخ  وت  زج  هک  ییادخ  ییوت  نوچ  تسین  اور  وت  يارب  زج  قلخ  دوجس  عوکر و  زامن و  زگره  هک 
زاب ار و  تیحت  مالـس و  نیرتهب  ناراوگرزب  نآ  كاـپ  حور  رب  نم  زا  ناـسرب  شراـهطا و  لآ  و  ص )  ) دـمحم رب  تسرف  دورد  اراـگدرورپ 

ار  اهنآ  مالس  تیحت و  نم  رب  ناراوگرزب  نآ  زا  خساپ  هب  نادرگ 
مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  میاوشیپ  ماما و  نم و  يالوم  دیس و  يوسب  نم  زا  تسا  ياهیده  زامن  تعکر  ود  نیا  اراگدرورپ 

ریذپب  نم  زا  ار  نیا  دمحم و  لآ  دمحم و  رب  تسرف  دورد  ایادخ 
ملاع . نانابرهم  نیرتنابرهم  يا  يامرف  اطع  مراد  دیما  وزرآ و  وت  یلو  وت و  مرک  هب  هچنآ  زا  شیب  شباوث  شاداپ و  و 

ادخ  ربمغیپ  كاپ  هداز  يا  وت  رب  مالس  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
دیهش  نیسح  دنزرف  وکین  يا  وت  رب  مالس  نینمؤملا  ریما  دنزرف  یمارگ  يا  وت  رب  مالس 

مولظم  ماما  دنزرف  مولظم  دیهش  يا  وت  رب  مالس  دیهش  دنزرف  دیهش  يا  وت  رب  مالس 
دندینـش و هک  یموق  دنک  تنعل  دندرک و  متـس  ملظ و  وت  قح  رد  هک  نانآ  دنک  تنعل  ار و  وت  دندیناسر  لتق  هب  هک  ار  یتما  دنک  تنعل  ادخ 

دندیدرگ  ناداش  یضار و  امش  رب  نادب 
ادخ  یلو  دنزرف  ادخ  یلو  يا  وت  رب  مالس  نم  يالوم  يا  وت  رب  مالس 

نامیا  لها  عیمج  رب  ام و  رب  دوب  زادگناج  تخس  تتیزعت  میظع و  رایسب  وت  رب  دراو  تبیصم  انامه 
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میوجیم  يرازیب  ترخآ  ایند و  رد  امش  يوسب  ادخ و  يوسب  نآ  زا  نم  دندیناسر و  لتق  هب  ار  وت  هک  ار  یتما  دنک  تنعل  ادخ  سپ 
قح  صلاخ  ناتسود  ادخ و  ناصاخ  يا  امش  رب  مالس  قح  نابحم  ناقاتشم و  ادخ و  ناتسود  نارای و  يا  امش  رب  مالس 

ناگدننک يرای  يا  نینمؤملا و  ریما  ناگدننک  يرای  يا  ادخ و  ربمغیپ  ناگدننک  يرای  يا  امش  رب  مالس  ادخ  نید  نارصان  يا  امش  رب  مالس 
ملاع  نانز  هدیس  ءارهز  همطاف 

قلخ  حصان  قح و  یلو  یبتجم  نسح  ماما  ناگدننک  يرای  يا  امش  رب  مالس 
داب  امش  عیمج  رب  ادخ  تمحر  دورد و  مولظم  دیهش  نیسح  هللا  دبع  یبا  ناگدننک  يرای  يا  امش  رب  مالس 

يزوریف تداعـس و  هک  دنگوس  ادـخ  هب  تفرگ و  رب  رد  ار  امـش  یفیرـش  كاپ  كاخ  هچ  دـیدوب و  وکین  هچ  هک  امـش  يادـف  مردام  وردـپ 
دیدرگ  امش  بیصن  گرزب 

ناحلاص  نادیهش و  امش و  اب  دبا  تشهب  رد  ات  مدوب  امش  اب  مه  نم  شاک  يا 
داب . امش  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  مدیسریم و  دبا  تداعس  هب  دنتسه  یناقیفر  وکین  هک  ملاع  ناراکوکین  نادیهش و  ریاس  و 

ءایصوا  دیس  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  نینمؤملا  ریما  دنزرف  سابعلا  لضفلا  ابا  يا  وت  رب  مالس 
اب مالسا  ظفح  هار  رد  رتمدق و  تباث  ادخ  نید  هب  دوب و  مدقم  ملاع  همه  رب  نامیا  رد  دوب و  لوا  مالسا  رد  هک  یـسک  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 

دوب  رتشیب  شتبقارم  رتهشیدنا و 
هک يدوب  يردارب  وکین  يدوب و  هاوخریخ  حـصان و  نیـسح  تردارب  لوسر و  ادـخ و  ياضر  يارب  صلاـخ  قلخ  رب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 

يدرک  تاساوم 
دندرک  متس  ملظ و  وت  رب  هک  ار  یتما  دنک  تنعل  ادخ  دندرک و  دیهش  ار  وت  هک  یتما  دنک  تنعل  ادخ  سپ 

دندیرد  ار  مالسا  هدرپ  وت  لتق  هطساوب  دنتشاد و  اور  ار  وت  مارتحا  کته  هک  ار  یتما  دنک  تنعل  ادخ  و 
يدرک  تردارب  زا  لماک  عافد  ترصن و  تیامح و  هدهاجم و  هک  يدوب  ابیکش  ربص و  اب  ردارب  وکین  هچ  وت  سپ 

يانث حدم و  يدوب و  قاتشم  وت  دندشن  لیان  نادب  نارگید  هک  یگرزب  باوث  نآ  هب  يدومن و  تباجا  ار  تراگدرورپ  تعاط  تقیقح  هب  و 
یتفای  وکین 

تسا . راوگرزب  تافص و  هدیدنسپ  یئادخ  وا  هک  تخاس  قحلم  میعن  تشهب  رد  تناردپ  هبترم  ماقم و  هب  ار  وت  ادخ  و 
شزرمآ دیما  هب  مدرک و  مزع  تباوث  رد  تبغر  قوش و  هب  وت  ءایلوا  ترایز  يارب  مدمآ و  رد  وت  تمحر  فطل و  ضرعم  هب  نم  اراگدرورپ 

مدمآ  هاگرد  نیدب  وت  میظع  ناسحا  و 
ار مشیع  نادرگ و  عیسو  ناراوگرزب  نآ  هطساوب  مه  ارم  قزر  یتسرفب و  شراهطا  لآ  دمحم و  رب  دورد  هک  منکیم  تساوخرد  وت  زا  سپ 

رارقرب 
نادرگ  باجتسم  میاعد  اور و  ماک  راگتسر و  نانآ  ماقم  تمرح  هب  ارم  زاس و  هدیزرمآ  روفغم و  ار  مهانگ  لوبقم و  ار  مترایز  و 
نیرتناـبرهم يا  تعـساو  تمحر  فطل و  قح  هب  دوـشیم  اـطع  ار  راوـگرزب  نیا  مرح  نادـصاق  راوز و  زا  يدـحا  هک  یباوـث )  ) نیرتـهب اـب 

. ملاع نانابرهم 

ردق بش  رد  نسح  ماما  ترایز 

نتم

بش صوصخ  ناضمر  كرابم  هام  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  تلیضف  رد  ثیداحا  هک  نادب  تسا  ردق  ياهبش  ترایز  مراهچ  ظ(
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ترایز هک  ره  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  یقت  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  تسا و  رایـسب  ردـق  بش  صوصخ  رد  نآ و  رخآ  همین و  لوا و 
رما ره  بش  نآ  رد  دشاب و  ردق  بش  تسه  دیما  هک  تسا  یبش  نآ  ناضمر و  هام  موس  تسیب و  بش  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنک 

رد ادـخ  زا  دـنبلطیم  تصخر  همه  هک  ربـمغیپ  کـلم و  رازه  راـهچ  تسیب و  حور  وا  اـب  دـننک  هحفاـصم  دوشیم  ردـقم  ادـج و  یمکحم 
يدانم دوشیم  ردق  بش  نوچ  هک  تسا  يورم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  بش و  نیا  رد  ترضح  نآ  ترایز 
تیاور رد  هدمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  هب  هک  ار  هک  ره  دـیزرمآ  یلاعت  قح  هک  دـنکیم  ادـن  شرع  نانطب  زا  متفه  نامـسآ  زا 
یلاعت قح  زا  دوش و  رـسیم  هک  هچنآ  ای  ترـضح  نآ  دزن  درازگ  زامن  تعکر  ود  دـشاب و  ترـضح  نآ  ربق  دزن  ردـق  بش  هک  ره  هک  تسا 

ترـضح زا  هیولوق  نبا  شتآ و  زا  ار  وا  دـهد  هاـنپ  ار و  وا  لاؤس  دـیامرف  اـطع  وا  هب  یلاـعت  قح  شتآ  زا  درب  هاـنپ  ار و  تشهب  دـنک  لاؤـس 
وا يارب  زا  ترایز  هار  رد  دریمب  ناضمر و  هام  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  دنک  ترایز  هک  ره  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص 

ترـضح دوشیم  هدرک  ترایز  هک  یظافلا  اما  میب و  فوخ و  نودـب  وش  تشهب  لخاد  هک  دـنیوگب  وا  هب  دوب و  دـهاوخن  یباسح  ضرع و 
رد هللا  مهمحر  دیهش  سواط و  نبا  يدهشملا و  نب  دمحم  دیفم و  خیش و  هک  تسا  نانچ  سپ  ردق  هلیل  رد  نآ  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
نب دـمحم  خیـش  دـناهداد و  رارق  ناـبرق  رطف و  دـیع  زور  ینعی  نیدـیع  بش و  نیا  هب  صتخم  ار  تراـیز  نآ  دـناهدومن و  رکذ  رازم  بـتک 

هدارا هک  یتـقو  دـندومرف  ترـضح  نآ  هک  هتفگ  هدرک و  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ار  نآ  دوخ  ربـتعم  دانـسا  هب  يدهـشملا 
یشاب هدیشوپ  یشاب و  هدرک  لسغ  هکنآ  زا  دعب  ترضح  نآ  دهـشم  هب  ورب  سپ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللا  دبع  یبا  ینک  ترایز  يدرک 

ود نایم  ار  هلبق  نک و  ترـضح  نآ  بناج  هب  ار  دوخ  يور  سپ  ترـضح  نآ  ربق  دزن  يداتـسیا  نوچ  سپ  ار  دوخ  ياـههماج  نیرتهزیکاـپ 
وگب هد و  رارق  دوخ  فتک 

َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ِةَدِّیَس  َۀَمِطاَف  ِةَرِهاَّطلا  ِۀَقیِّدِّصلا  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 

ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َيَالْوَم  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
ِرَْکنُْملا ِنَع  َْتیَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َتْرَمَأ  َو  َةاَکَّزلا  َْتیَتآ  َو  َةَالَّصلا  َتْمَقَأ  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ 

ُنیِقَْیلا  َكاَتَأ  یَّتَح  ًابِسَتُْحم  ِِهْبنَج  ِیف  يَذَْألا  یَلَع  َتْرَبَص  َو  ِهِداَهِج  َّقَح  ِهَّللا  ِیف  َتْدَهاَج  َو  ِِهتَوَِالت  َّقَح  َباَتِْکلا  َتْوََلت  َو 
ِیِّمُْألا  ِِّیبَّنلا  ِناَِسل  یَلَع  َنُونوُْعلَم  َكُولَتَق  َنیِذَّلا  َو  َكُولَذَخ  َنیِذَّلا  َو  َكُوبَراَح  َو  َكوَُفلاَخ  َنیِذَّلا  َّنَأ  ُدَهْشَأ 

َمِیلَْألا  َباَذَْعلا  ُمِْهیَلَع  َفَعاَض  َو  َنیِرِخْآلا  َو  َنِیلَّوَْألا  َنِم  ْمَُکل  َنیِِملاَّظلا  ُهَّللا  َنََعل  يَرَْتفا  ِنَم  َباَخ  ْدَق  َو 
َِکئاَِیلْوَِأل  ًاِیلاَُوم  َکِّقَِحب  ًافِراَع  ًاِرئاَز  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َيَالْوَم  اَی  َُکْتیَتَأ 

َکِّبَر  َْدنِع  ِیل  ْعَفْشاَف  َکََفلاَخ  ْنَم  َِۀلَالَِضب  ًافِراَع  ِْهیَلَع  َْتنَأ  يِذَّلا  يَدُْهلِاب  ًارِْصبَتْسُم  َِکئاَدْعَِأل  ًایِداَعُم 
ییوگیم  سدقم و  رس  بناج  هب  يوریم  سپ  راذگ  نآ  رب  ار  دوخ  يور  ربق و  رب  ار  دوخ  نابسچب  سپ 

ِِهئاَمَس  َو  ِهِضْرَأ  ِیف  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َيَالْوَم  اَی  ُمَالَّسلا  َْکیَلَع  َو  ِرِهاَّطلا  َكِدَسَج  َو  ِبِّیَّطلا  َکِحوُر  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

رازگ و ترایز  زاـمن  تعکر  ود  سپ  رـس  بناـج  هب  درگب  نآ و  رب  ار  دوخ  تروص  راذـگب  ار و  نآ  سوبب  ربق و  هب  ار  دوخ  نابـسچب  سپ 
وگب ار و  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نک  ترایز  اپ و  تمس  هب  ورب  نآ  زا  سپ  ارت  دوش  رسیم  هچنآ  تعکر  ود  نآ  زا  دعب  نک  زامن 

ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َيَالْوَم  َْنبا  َو  َيَالْوَم  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
َمِیلَْألا  َباَذَْعلا  ُمِْهیَلَع  َفَعاَض  َو  َکَلَتَق  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َو  َکَمَلَظ  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل 

وگب سپ  هلبق  فرط  هب  اپ  تمس  زا  ینک  لیم  هک  یلاح  رد  ار  ادهش  نک  ترایز  سپ  یهاوخیم  هچنآ  هب  نک  اعد  و 
َنوُِرباَّصلا  ُءاَدَهُّشلا  اَهُّیَأ  ْمُْکیَلَع  ُمَالَّسلا  َنوُقیِّدِّصلا  اَهُّیَأ  ْمُْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
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ِهَّللا  ِْبنَج  ِیف  يَذَْألا  یَلَع  ُْمتْرَبَص  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُْمتْدَهاَج  ْمُکَّنَأ  ُدَهْشَأ 
َنُوقَزُْرت  ْمُکِّبَر  َْدنِع  ٌءاَیْحَأ  ْمُکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ُنیِقَْیلا  ُمُکاَتَأ  یَّتَح  ِِهلوُسَِرل  َو  ِهَِّلل  ُْمتْحَصَن  َو 

ِمیِعَّنلا  ِّلَحَم  ِیف  ْمُکَْنَیب  َو  اَنَْنَیب  َعَمَج  َو  َنِینِسْحُْملا  ِءاَزَج  َلَْضفَأ  ِِهلْهَأ  َو  ِمَالْسِْإلا  ِنَع  ُهَّللا  ُمُکاَزَجَف 
وگب بانج  نآ  دزن  يداتسیا  اجنآ و  يدیسر  هکنیمه  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نب  سابع  ترایز  هب  يوریم  سپ 

ِِهلوُسَِرل  َو  ِهَِّلل  ُعیِطُْملا  ُِحلاَّصلا  ُْدبَْعلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا 
ُنیِقَْیلا  َكاَتَأ  یَّتَح  َتْرَبَص  َو  َتْحَصَن  َو ) َتْدَهاَج   ) ْدَق َکَّنَأ  ُدَهْشَأ 

ِمیِحَْجلا  ِكْرَِدب  ْمُهَقَْحلَأ  َو  َنیِرِخْآلا  َو  َنِیلَّوَْألا  َنِم  ْمَُکل  َنیِِملاَّظلا  ُهَّللا  َنََعل 
دور نوریب  دهاوخ و  هچ  ره  بانج  نآ  دجسم  رد  دنک  عوطت  زامن  سپ 

همجرت

نینمؤملا  ریما  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
ملاع  لها  نانز  گرزب  ءارهز  همطاف  هرهاط  هقیدص  رسپ  يا  وت  رب  مالس 

داب  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  هللا  دبع  ابا  يا  نم  ياقآ  يا  وت  رب  مالس 
يدرک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ار  تما  يداد و  ناقحتسم  هب  ةوکز  یتشاد و  اپب  ار  زامن  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 

رازآ تیذا و  رب  يدومرف و  لامکدـح  هب  ار  شـشوک  داهج و  قح  ادـخ  نید  هار  رد  يدومرف و  توالت  تقیقح  قح و  هب  ار  ادـخ  باتک  و 
يدومرف  تداهش  تلحر و  ماگنه  ات  رمع  مامت  لماک  تبقارم  ادخ  نید  يرادفرط  يارب  صلاخ  يدرک و  ربص  تما 

هب همه  دندرک  دیهـش  ار  وت  هک  نانآ  دـندرکن و  يرای  ار  وت  هک  نانآ  دنتـساخرب و  گنج  تفلاخم و  هب  وت  اب  هک  نانآ  هک  مهدیم  یهاوگ 
دندش  نعل  یما  ربمغیپ  نابز 

رب نیرخآ  نیلوا و  قلخ  زا  دندرک  متس  ملظ و  امش  قح  رد  هک  نانآ  دنک  تنعل  ادخ  دنتـسب  ءارتفا  امـش  هب  هک  یناسک  رب  يراوخ  نایز و  و 
داب  كاندرد  دیدش و  فعاضم  ناشباذع  دبا و  تنعل  همه 

تناتسود  اب  تسود  ماهدمآ و  تترضح  ترایز  هب  هاگرد  نیدب  تتفالخ  تتماما و  قح  هب  تفرعم  اب  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  نم  ياقآ  يا 
سپ تنافلاخم  یهارمگ  هب  مفقاو  فراع و  مدقتعم و  ریـصب و  يدوب  نآ  رب  وت  هک  نامیا  تیاده و  هار  نادـب  ماوت و  نانمـشد  اب  نمـشد  و 

امرف  تعافش  ادخ  دزن  ارم 
نامسآ  نیمز و  همه  رد  ادخ  تجح  يا  وت  رب  مالس 

داب  وت  رب  يادخ  تاکرب  تمحر و  دورد و  نم و  ياقآ  يا  داب  مالس  وت  رب  داب و  ترهطم  مسج  كاپ و  حور  رب  ادخ  دورد 
داب  وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  نیسحلا ) نب  یلع  يا   ) نم ياقآ  دنزرف  نم  ياقآ  يا  وت  رب  مالس 

ار واكاندرد  باذع  ادخ  دیناسر  لتق  هب  ار  وت  هک  سکنآ  دنک  تنعل  ادخ  درک و  متـس  ملظ و  وت  قح  رد  هک  ار  سکنآ  دـنک  تنعل  ادـخ 
دنادرگ  دیدش  فعاضم و 

دیدرک  ییابیکش  ربص و  هک  ادخ  هار  نادیهش  يا  امش  رب  مالس  لماک  نامیا  اب  نایوگتسار  يا  امش  رب  مالس 
دیدومن  لمحت  ربص و  الب  جنر و  ره  رب  دیدرک و  داهج  ادخ  هار  رد  امش  هک  مهدیم  یهاوگ 

ایند زا  تلحر  تداهـش و  ماـگنه  اـت  دـیدرک  یهاوخریخ  تحیـصن و  هشیمه  شلوـسر  ادـخ و  ياـضر  هار  رد  ادـخ و  نید  يرادـفرط  رد 
دیدش  معنتم  ینامسآ  قزر  هب  ادخ و  دزن  دیدبا  هدنز  امش  هک  مهدیم  یهاوگ 

دنادرگ  عمج  دبا  تمعن  لحم  رد  امش  ام و  نیب  دیامرف و  اطع  ار  ملاع  ناراکوکین  نیرتهب  شاداپ  امش  هب  مالسا  لها  مالسا و  زا  ادخ  سپ 
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ادخ  لوسر  ادخ و  نامرف  عیطم  هتسیاش  هدنب  يا  وت  رب  مالس  نینمؤملا  ریما  رسپ  يا  وت  رب  مالس 
ربـص يدومرف و  تتداهـش  تلحر و  ماـگنه  اـت  رمع  همه  رد  یهاوخریخ  تحیـصن و  يدرک و  داـهج  ادـخ  هار  رد  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 

يدیزرو 
دنکفا رد  خزود  رعق  هب  ار  اهنآ  دنک و  تنعل  نیرخآ  نیلوا و  قلخ  زا  ار  امش  قح  رد  ناملاظ  ادخ 

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)
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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 

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 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 17زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	دعای عاشقان (زیارتنامه - ادعیه - نماز): امام حسن مجتبی علیهالسلام
	مشخصات کتاب
	زیارت امام حسن در روز عرفه
	متن
	ترجمه

	زیارت امام حسن در شب قدر
	متن
	ترجمه


	درباره مركز تحقيقات رايانهاي قائميه اصفهان

