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 مرير سریع 
 ي «دارالحذیث» ى مؤسسٍ  کبرکىبن ي پژيَشگران اسبتیذ، مسئًالن، رئیس، دیذار در بیبوبت

 12/30/20۳0  «حذیث ي قرآن» پژيَشگبٌ

 جمالت طالیی مًضًعبت اصلی
پیشىُبد برای 

 مطبلعٍ بیشتر

 زمبن امبم ى مسئلٍ

 (علیٍ اهلل سالم)

 ثیٌىِ ادیبى است یک ثخطى از جْبىم زهبى آًچِ هْن است ایي است کِ اػتقبد ثِ اهب. 

 ى ًْبیت سِیر کبرٍاى ثطر در ایي دًیب.  ػجبرت است از هسئلِادیبى ثیٌى  یکى از ثخطْبى جْبى 

  ِاست« ػذالت» ى ایي هقصذ ّن هؼتقذًذ کِ ایي کبرٍاى در پبیبى، در آخر راُ، ثِ یک هٌسلگبُ هطلَة ٍ دلگطب ٍ دلٌطیي خَاّذ رسیذ. خصَصیّت ػوذُادیبى ّو. 

 یک صررا  هسرتقین    ،افتذ در راّى کِ ایي راُ زًذگى اصلى ثطر ٍ حیبت هطلَة ثطر از  دٍراى ظَْر حضرت هْذى )سالم اهلل ػلیِ( آغبز هیطَد ٍ ثطریّت تبزُ هى

 .است ٍ اٍ را ثِ هقصذ آفریٌص هیرسبًذ

 ّست، طجؼبً خَة ٍ ثرذ ّرن در آى ٍ رت ٍجرَد      خیر ٍ ضر ًِ، آًجب ّن طجؼبً ایي درگیرى جَر ًیست کِ در آى دٍراى، ثطریّت یکپبرچِ تجذیل ثطَد ثِ فرضتِ؛ ایي

 .ثِ سوت هقصَد ٍا ؼى راُ رفتي استاى است کِ هسبػذِ خَة ضذى ٍ خَة حرکت کردى ٍ درست راُ را پیوَدى ٍ  دارد؛ هٌتْب راُ ٍ جبدُّ، جبدُّ

 تحقّرق  ثسرگ ى ٍػذُ آى کِ کٌذ پیذا اطویٌبى کَچک، ى ٍػذُ ایي تحقّق از تذثّرى اّل اًسبى ّر ایٌکِ ثراى یبثذ، هى تحقّق پرٍردگبر سَى از کَچک ى ٍػذُ یک 

ِ  از اسرت؛  کَچرک  ّربى  ٍػذُ ّوبى ضذُ، حبصل دیي طریق از ثطریّت ثراى تبریخ طَل در هَفّقیّتْب از آًچِ. کرد خَاّذ پیذا  جوْرَرى . اسرالهى  جوْرَرى  جولر

 .است ّب ٍػذُ ّویي از یکى ّن اسالهى

 ِّى اسالهى است ّبى فرج ثراى جبهؼِ تریي دریچِ ، یکى از ثسرگٍاحٌب فذاُ( ٍ هٌتظر ظَْر ثَدىار)ػصر  ى ارتجب  ثب ٍلىّ ى اًتظبر ٍ رٍحیِّ حقیقتبً رٍحی. 

 ُلْى رٍضي کٌذى ا اهیذٍارین کِ خذاى هتؼبل هب را ثِ هؼٌبى ٍا ؼى کلوِ از هٌتظراى  رار ثذّذ ٍ چطن هب را ثِ تحقّق ایي ٍػذ. 

 دیذار در بیاًات

 هختلف اقشار

 رٍز در  هردم

شعباى  ی ًیوِ

22/05/1332 

مجمًعٍ دارالحذیث 

ي پژيَشگبٌ قرآن 

 ي حذیث

 ِى ضوب خَضجختبًِ آزهَى خَثى را در ایي زهیٌرِ گرراًرذُ اسرت؛ هرَارد خرأل را       وَػِیبثى، ٌّر هْوّى است: اًسبى ًگبُ کٌذ، هَارد خأل را پیذا کٌذ. ایي هج هسئل

 .ثکٌذ پر را ایٌْب کِ است گوبضتِ ّوّت ایي  پیذاکردُ ٍ ثر

 تردیرذى را ثرب ى   ًقرل ضرذُ، کرِ جربى      (السّرالم  )ػلیْنثْتریي هرجغ ػجبرت است از حذیث ٍ آًچِ از خَد ائوِّ  ضبیبى هرثَ  ثِ اهبم زهبى هَضَع هْذٍیّت ٍ در

 .ًویگرارد

 ِى اسرالهى تحَیرل    ایّبم ایي ػیذ هجبرک ثِ جبهؼِ ى ثبارزش را در از خذاًٍذ هتؼبل هسئلت هیکٌین کِ ضوب را هَفّق ثذارد. ٍ هجذّداً تطکّر هیکٌین از ایٌکِ ایي ّذی

 .اى کِ ضوب دادیذ خَاّذ ثرد ى کبهل را از ایي ػیذى ضبءاهلل ثْرُ ى فکرى ٍ هؼرفتى کطَر اى دادیذ ٍ جبهؼِ

 هٌاسبت بِ پیام

 تأسیس

 هؤسسِ

 فرٌّگی

 در دارالحذیث

  قن شْرستاى
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 یجسئیبت تکمیل

 ایه سخه قرآن است

 

 

 

 رآدٍُُّ اًِّا...  الیَنِّ فِى فَاَلقیِِ عَلَیِِ خِفتِ فَاِرا اَرضِعیِِ اَى  هَسى  اُمِ  اِلى اٍَحَیٌآ ٍَ»

 «الوُرسَلیي هِيَ جاعِلَُُ ٍَ اِلَیکِ

 2 ى آیِ از بخشى قصص، ى سَرُ

 

 یک است؛ هبدرش ثِ هَسى ثرگرداًذى ى ٍػذُ ٍػذُ یک: است ٍػذُ دٍ[ ایٌجب]

 ثِ کِ اى ػوَهى ى ٍػذُ آى است؛ یؼٌى «الوُرسَلیي هِيَ جبػِلَُُ» ى ٍػذُ ٍػذُ

 هٌجى ایي ٍ ثیبیذ؛ هٌجى کِ ثَدًذ هٌتظر اسرائیل ثٌى کِ ثَد ضذُ دادُ اسرائیل ثٌى

. داد خَاّذ ًجبت فرػَى دست از را اسرائیل ثٌى ٍ آهذ خَاّذ ٍ است خذا طرف از

 هِيَ جبػِلَُُ - داد ّن را دٍّم ى ٍػذُ ایي هَسى هبدر ثِ ٍحى در هتؼبل خذاى

  رار هُرسَلى ّوبى را اٍ ٍ هیفرستین، خَدهبى طرف از هب را ایي یؼٌى - الوُرسَلیي

 دٍ ایي ثذّذ؛ اًجبم را ثسرگ آرزٍى آى ٍ را ثسرگ ى ٍػذُ آى است ثٌب کِ هیذّین

 رآدٍُُّ اًِّب» آى، ٍ ثَد ًسدیک ٍ ًقذ ى ٍػذُ ٍػذُ، یک. داد هتؼبل ذاىخ را ٍػذُ

 - ًخَاًذ هتأسّفبًِ سجسػلى آ بى را آیبت آى حبال کِ - ثؼذى آیبت در. ثَد «اِلَیک

هب   ایٌکِ حَقّ؛ اهلل ٍَػذَ اَىَّ لِتَؼلَنَ ٍَ تَحسَىَ ال ٍَ ػَیٌُْب تَقَرَّ کَى اُهِِِّ  اِلى فَرَدَدًُِ: هیفرهبیذ

 دلص - دارد «تَحسَى ال ٍَ» دارد، «ػَیٌُْب تَقَرَّ» ثلِ، خت ثرگرداًذین، هبدر ثِ را ثچِّ

 ایي ثرگرداًذى، ایي دیگرِ اثر اهّب - ضذ رٍضي چطوص گرفت، آرام دلص ضذ، خَش

 گفتین ٍ - دادین هب کِ اى ٍػذُ ایي کِ ثذاًذ ؛«حَقّ اهلل ٍَػذَ اَىَّ لِتَؼلَنَ ٍَ» کِ ثَد

 را اسرائیل ثٌى ى جبهؼِ است ثٌب کِ فرستبد خَاّین را کسى ٍ هیفرستین را هٌجى

 ٍ ثطَد، هطوئي دلص است؛ درستى ى ٍػذُ - کٌذ خبرج استضؼبف از هصر در

 ثراى یبثذ، هى تحقّق پرٍردگبر سَى از کَچک ى ٍػذُ یک یؼٌى. ثطَد خبطرجوغ

 آى کِ کٌذ پیذا اطویٌبى کَچک، ى ٍػذُ ایي تحقّق از تذثّرى اّل اًسبى ّر ایٌکِ

 ثطریّت ثراى تبریخ طَل در هَفّقیّتْب از آًچِ .کرد خَاّذ پیذا تحقّق ثسرگ ى ٍػذُ

 جوَْرى جولِ از است؛ کَچک ّبى ٍػذُ ّوبى ضذُ، حبصل دیي طریق از

 .است ّب ٍػذُ ّویي از یکى ّن اسالهى جوَْرى. اسالهى


