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ع)  ) یبتجم نسح  ماما  هب  طوبرم  تمسق  تنس  لها  هاگدید  زا  مالسلامهیلع  تیب  لها  بقانم 

باتک تاصخشم 

.1370  - 1292 رهاطدمحمدیس ، یمشاه  هسانشرس : 
همدـقم اب  مامتهاهب و  یعفاشیمـشاه  رهاطدـمحم  فیلات  تنـس  لها  هاگدـید  زا  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  بقاـنم  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

يدبیمینیسح  رصاندیس 
یمالسا 1378. ياهشهوژپ  داینب  دهشم : رشن :  تاصخشم 

سکع  462 ص :  جنپ ،  لهچ و   : ] يرهاظ تاصخشم 
موس 9-486-444-964-978 :  پاچ  لایر  71000 لایر 964-444-218-0 ؛  15000 کباش : 

M.T.Hashemi Shafee. The hogiography of Holy prophet's family یـسیلگنا هب  دـلج  تشپ  تشادداـی : 
.frome the view -point of the sunni sect

مود 1381. پاچ  تشاددای : 
.1389 موس : پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  462 ؛ [ - 457 . ] همانباتک ص تشاددای : 
بقانم حیادم و  موصعم --  هدراهچ  عوضوم : 

، يدـبیم ینیـسح  هدوزفا :  هسانـش  تنـس  لها  ثیداـحا  توبن --  نادـناخ  عوضوم :  تنـس  لـها  ثیداـحا  موصعم --  هدراـهچ  عوضوم : 
رصاندیس

سیونهمدقم هدنروآدرگ ،  - ، 1337 رصان ، دیس  يدبیم  یشعرم  ینیسح  هدوزفا :  هسانش 
یمالسا ياهشهوژپ  داینب  هدوزفا :  هسانش 

BP36/ه24م8 1378 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/95 ییوید :  يدنب  هدر 

م21864-78 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ع)  ) یبتجملا نسح  نینمؤملاریما  مامالا  لئاضف 

هراشا

[ . 1  ] هبحاف هبحا  ینا  مهللا  لوقی : وه  هقتاع و  یلع  نسحلا  ملس و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تیأر  لاق : ءآربلا  ازع  ناخیشلا  جرخا  - 1
[ . 2  ] نیسحلا نسحلا و  ینعی  ایندلا ، نم  ياتناحیر  امه  ملس  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  لاق : رمعنبا  نع  يراخبلا  جرخا  - 2

ۀنجلا لها  بابشا  دیس  نیسحلا  نسحلا و  . ملـس هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : يردخلا  دیعـسیبا  نع  مکاحلا  يذمرتلا و  جرخا  - 3
[ . 3]

انبا يانبا و  ناذه  لاقف  هیکر  یلع و  نیـسحلا  نسحلا و  ملـس و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  تیأر  لاق : دـیز  نب  ۀـماسا  نع  يذـمرتلا  جرخا  - 4
امهبحاف امهبحا  ینا  مهللا  یتنبا 

یبتجم نسح  ماما  هب  طوبرم  تمسق  تنس  لها  هاگدید  زا  مالسلامهیلع  تیب  لها  بقانم 
(ع)
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هحفص 136 ] ] 

[ . 4  ] امهبحی نم  بحا  و 
[ . 5  ] نیسحلا نسحلا و  لاق : کیلا ؟ بحا  کتیب  لها  يا  ملس  هیلع و  هللا  یلص  للا  لوسر  لئس  لاق : سنا  نع  يذمرتلا  جرخا   - 5

بکرملا معن  لاقف  لـجر  هیقلف  هتبقر ، یلع  نسحلا  لـمح  دـق  ملـس و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لـبقا  لاـق  ساـبعنبا  نع  مکاـحلا  جرخا   - 6
[ . 6  ] وه بکارلا  معن  ملس و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف  . مالغ ای  تبکر 

یئیجی هتیأر  نسحلا ، هیلا  مهبحا  هب و  ملس  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لها  هبـشا  لاق : ریبزلا  نب  نمحرلادبع  نب  هللادبع  نع  دعـسنبا  جرخا   - 7
نم جرخی  یتح  هیلجر  نیب  هل  جرفیف  عکار  وه  هتیار و  دقل  .و  لزنی يذلا  وه  نوکی  یتح  هلزنی  امف  هرهظ ، لاق  وا  هتبقر ، بکریف  دجاس  وه  و 

[ . 7  ] رخآلا بناحلا 
یبصلا يأر  املف  یلع  نب  نسحلل  هناسل  عفدی  ملس  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  لاق : نمحرلادبع  نب  ۀملـسیبا  نع  دعـسنبا  جرخا   - 8

[ . 8  ] هیلا شهی  ناسللا  ةرمح 
: لاق ملس  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نا  ةریرهیبا  نع  ناخیشلا  جرخا   - 9

هحفص 137 ] ] 

بحا ادحا  ناک  امف  ةریرهوبا  لاق  [ 9 . ] هبحی نم  بحا  هبحاف و  هبحا  ینا  مهللا  ۀـیاور : یف  .و  نسحلا ینعی  هبحی  نم  بحا  هبحا و  ینا  مهللا 
: لاق ام  ملس  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  نا  دعب  نسحلا  نم  یلا 

یلـص هللا  لوسر  نا  کلذ  اعومد و  يانیع  تضاف  الا  طق  یلع  نب  نسحلا  تیأر  ام  لاق : یفلـسلا  ظفاحلا  دنع  اضیا : ةریرهیبا  اثیدح  یف  و 
یف سلج  یتـح  عجر  مث  هیف  رظنف  عاـقنیق  ینب  قوس  اـنئج  یتـح  یلع  أـکتا  يدـیب و  ذـخأف  دجـسملا  یف  اـنا  اـموی و  جرخ  ملـس  هیلع و  هللا 

لخدی مث  همف  حتفی  ملس  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لعجف  هرجح  یف  عقو  یتح  دتشی  یلع  نب  نسحلا  یتاف  لاق  ینبا ، عدا  لاق  مث  دجسملا 
هحفص 84. قعاوص  [ 10  ] تارم ثالث  هبحی  نم  بحا  هبحاف و  هبحا  ینا  مهللا  لوقی : همف و  یف  همف 

هیسراف

: مالسلا ةولصلا و  هیلع  یبتجملا  نسح  نینمؤملاریما  ماما  ترضح  لئآضف 
نـسح مدـید  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  تفگ : هک  هـنع  هللا  یـضر  ءآرب  زا  ملـسم ) يراـخب و   ) ناخیـش تـیاور  هـب  - 1

. رادب شتسود  مه  وت  سپ  مراد  شتسود  نم  ایادخ  دومرفیم : دوب و  ترضح  نآ  شود  رب  مالسلاهیلع 
هللا یلص  هللا  لوسر  تفگ : هک  امهنع  هللا  یضر  رمعنبا  زا  يراخب  تیاور  هب   - 2

هحفص 138 ] ] 

. مالسلا ةالصلا و  امهیلع  نیسح  نسح و  ینعی : . ایند زا  دنانم  يوبشوخ  ود  نانیا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و 
نسح و دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  فرـشا  لوسر  تفگ : هک  هنع  هللا  یـضر  يردخ  دیعـسیبا  زا  مکاح  يذمرت و  تیاور  هب   - 3

(. مالسلاو ةالصلا  مهیلع   ) دناتشهب لها  ناناوج  گرزب  نیسح 
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نیـسح نسح و  مدید  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لضفا  ربمغیپ  تفگ : هک  امهنع  هللا  یـضر  دیز  نب  ۀـماسا  زا  يذـمرت  تیاور  هب   - 4
رادب و ناشتسود  مه  وت  مراد  تسود  ار  نانیا  نم  ایادخ  دنانم ، رتخد  رسپ  ود  دنانم و  رـسپ  ود  نانیا  دومرف : دندوب و  وا  نار  ود  ره  يور 

. دراد تسود  ار  ود  نیا  هک  ار  یسک  رادب  تسود 
وت دزن  تتیب  لها  زا  مادک  دندیـسرپ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تفگ : هک  هنع  هللا  یـضر  سنا  زا  يذمرت  تیاور  هب   - 5

«. مالسلاامهیلع  » نیسح نسح و  دومرف : دنارتبوبحم ؟
ندرگ رب  ار  نسح  دروآیم و  فیرشت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تفگ : هک  امهنع  هللا  یـضر  سابعنبا  زا  مکاح  تیاور  هب   - 6

و دومرف : ملس  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  رـسپ ؟ يا  ياهدش  راوس  یبوخ  بکرم  هچ  تفگ : دیـسر و  ترـضح  نآ  هب  يدرم  دوب ، هتفرگ 
. وا تسا  یبوخ  راوس  هچ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  لها  نیرتهیبش  تفگ  هک  هنع  هللا  یـضر  ریبزلا  نب  نمحرلادـبع  نب  هللادـبع  زا  دعـسنبا  تیاور  هب   - 7
ترضح نآ  دمآ و  وا  مدید  . دوب مالسلاهیلع »  » نسح ترضح  نآ  دزن  رد  ناشنیرتبوبحم  وا و  هب  ملس 

هحفص 139 ] ] 

ات درواین  دورف  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  . شکرابم تشپ  رب  تفگ ) ای   ) تفر شکرابم  ندرگ  رب  دوب ، هدجـس  لاح  رد 
زاب مالسلاهیلع »  » نسح يارب  ار  شکرابم  ياپ  ود  ره  هک  مدید  عوکر  لاح  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  . دمآ دورف  دوخ 

. تفر رگید  بناجب  دومن و  روبع  نآ  نیب  زا  ات  درک 
دوخ كرابم  نابز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  فؤر  لوسر  تفگ : هک  هنع  هللا  یضر  نمحرلادبع  نب  ۀملسیبا  زا  دعـسنبا  تیاور  هب   - 8

. تفریم ترضح  نآ  بناج  هب  طاشن  هدنخ و  اب  دید  ار  شنابز  یخرس  نوچ  دومنب ، مالسلاهیلع »  » نسح هب  ار 
ار وا  نم  ایادـخ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  میحر  لوسر  هنع : هللا  یـضر  هریرهیبا  زا  ملـسم ) يراـخب و   ) ناخیـش تیاور  هب   - 9

. دوب مالسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  روظنم  . دراد تسود  ار  وا  هک  ار  یسک  مراد  تسود  مراد و  تسود 
هریرهوبا . درادیم تسود  ار  وا  هک  ار  یـسک  رادب  تسود  و  رادـب ، تسود  ار  وا  مه  وت  مراد  تسود  ار  وا  نم  ایادـخ  دومرف : یتیاور  رد  و 

هک ار  هچنآ  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نآ  زا  سپ  دوبن  رتبوبحم  نسح  زا  نم  دزن  سک  چیه  تفگ : هنع  هللا  یـضر 
. دومرف

رگم مدیدن  ار  مالـسلاامهیلع »  » یلع نب  نسح  هاگچیه  تفگ : هک  تسا  هدمآ  یفلـس  ظفاح  دزن  هنع  هللا  یـضر  هریرهیبا  ثیدح  رد  زین  و 
فیرـشت نوریب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لضفا  لوسر  زور  کـی  هک  دوب  هطـساو  نادـب  نیا  و  تخیرورف ، منامـشچ  زا  کـشا  هک  نیا 

عاقنیقینب رازاب  هب  میدیسر  ات  درک  هیکت  نم  رب  تفرگ و  ارم  تسد  مدوب  دجسم  رد  نم  . دروآ

هحفص 140 ] ] 

مالـسلاامهیلع یلع  نب  نسح  هریرهوبا  . ناوخب ارم  رـسپ  دومرف : هاگنآ  . دومرف سولج  دجـسم  رد  ات  تشگزاـب  تخادـنا و  رازاـب  هب  یهاـگن 
رد ار  دوخ  ناهد  درک و  زاب  ار  وا  ناهد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  فرـشا  لوسر  تخادنا ، ترـضح  نآ  شوغآ  رد  ار  دوخ  ات  دیزاتیم 

. راب هس  ات  دراد ، شتسود  هک  ار  یسک  رادب  تسود  رادب و  شتسود  مه  وت  مراد  تسود  ار  وا  نم  ایادخ  دومرف : تشاذگ و  وا  ناهد 

یقرواپ
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یقرواپ

خیرات یلزاـغم ص 375. نبا  بقاـنم  و 3783. ح 3782  يذمرت ح 661:5 ، حیحـص  ملسم 183:15. حیحـص  يراخب 207:4. حیحـص  [ 1]
ةدوملا ص 179. عیبانی  ءافلخلا ص 189. خیرات  ۀیاهنلا 205:8. ۀیادبلا و  یبهذلل 217:3. مالسالا ،

خیرات ۀباصالا 331:1. ۀیاهنلا 204:8. ۀـیادبلا و  .8:3 مالسالا ، خیرات  ۀباغلا 19:2. دسا  يذمرت 661:5. حیحص  يراخب 207:4. حیحـص  [ 2]
ءافلخلا ص 188.

هقرحملا قعاوصلا  لادتعالا 435:1. نازیم  ۀباغلادسا 11:2. ءایلوالا 71:5. ۀیلح  .166:3 مکاحلل ، كردتسملا ، يذمرت 661:5. حیحـص  [ 3]
ءافلخلا 188. خیرات  .187

ۀقرحملا ص 135. قعاوصلا  ءافلخلا ص 189. خیرات  ۀباصالا 328:1. ۀباغلادسا 11:2. ح 3769. يذمرت 656:5 ، حیحص  [ 4]
ۀقرحملا ص 189. قعاوصلا  ءافلخلا ص 189. خیرات  ۀیاهنلا 205:8. ۀیادبلا و  ح 3772. يذمرت 657:5 ، حیحص  [ 5]

ءافلخلا ص 189. خیرات  مکاحلل 186:3. كردتسملا ، ح 3784. يذمرت 661:5 ، حیحص  [ 6]
ۀقرحملا ص 138. قعاوصلا  ءافلخلا ص 189. خیرات  يربکلا 42:4. تاقبطلا  [ 7]
ۀقرحملا ص 138. قعاوصلا  ءافلخلا ص 189. خیرات  يربکلا 43:4. تاقبطلا  [ 8]

ةدوملا ص 169. عیبانی  ءافلخلا ص 188. خیرات  دئاوزلا 180:9. عمجم  ملسم 192:15. حیحص  يراخب 221:4. حیحص  [ 9]
ۀقرحملا ص 138. قعاوصلا  [ 10]

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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