
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



   3 سخن مجمع

 

 

         

 

 بر مرگ مؤمنانگریه 

 گروه پژوهش وپاسخ به شبهات

 

 
 مترجم:

 از مترجمانروهی گ
 

 

 

مجمع جهانى اهل بيت   



 البکاء علی الموت المؤمن. فارسی.:   قراردادیعنوان 
 .گروهی از مترجمانگروه پژوهش؛ ترجمه  : گریه بر مرگ مومنان / تألیف نوان و نام پدید آورع

 . 3316 =ق.  3438: قم : مجمع جهانی اهل بیت )ع( ،  مشخصات نشر 
 ص . 66:  شخصات ظاهری م

 6-777-928-869-879:  شابک 
 : فیپا. وضعیت فهرست نویسی

 : کتابنامه به صورت زیرنویس. یادداشت 
 های مذهبی ـ اسالم: گریه ـ جنبه موضوع 
 : گریه ـ احادیث موضوع 

 ، مترجم  گروهی از مترجمان:  شناسه افزوده 
 ترجمه: مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم. معاونت فرهنگی. اداره  شناسه افزوده 

   BP 062گ/  4 -  3316:  رده بندی کنگره 
 353/016  :  رده بندی دیویی

 

 
 .ریه بر مرگ مؤمنانگ ●

 .و سید عبدالرحیم موسوی گروه پژوهش: تألیف
 گروهی از مترجمان: ترجمه

 .امر ا... نصیری: ویراستارى
 : قاسم البغدادی.و تصحیح صفحه آرایى

 .: مجمع جهانى اهل بیتناشر
 : اول .نوبت چاپ

 . خاتم االنبیاء: چاپخانه
 هـ . ق .9133هـ . ش. /9316: سال نشر

 جلد. 9000: تیراژ
173  :شابک 161 921 779-6 

 محفوظ است.برای ناشر حقوق چاپ 
 530 - 23323333تلفن: ، 6نبش كوى  ،بلوار جمهورى ،آدرس: قم

 533 - 22805303تلفن: ، 332تهران، بلوار كشاورز، مقابل پارک الله، شماره 

www.ahl-ul-bayt.org              abwa-cd.com             

info@ahl-ul-bayt.org              www.abna.ir      

پیرو تأكیدات مقام معظم رهبری مدظله العالی، مبنی بر استفاده 
 از تولیدات داخلی، این كتاب با كاغذ ایرانی چاپ شده است.
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 پیشگفتار

[... معرفی مکتب  کار اســاســی شــما جمجمع جهانی اهل بیت»

اسـت به دنیای اسالم. بلکه به سراسر عالم، چون امروز    اهل بیت 

همه دنیا تشـنه معنویت اند و این معنویت در اسالم هست و در اسالمی  

معرفی می کنـد به  نحو جامع و کاملی   کـه در مکتـب اهـل بیـت    

                «.وجود دارد
 (9336/ 9/ 23،  «مد ظله العالی»از بیانات مقام معظم رهبری ) 

 

 

ــالم ناب محم  دی در مكتب اهل بیت عصــمت و طهارتاس

ــته از  تبلور يافت.  ومعارف غنی و متقن و متكی به برهان و برخاس

فطرت ســلیم انســان در اين مكتب انســان ســاز با مجاهدت هزاران 

دانشـمند و جهادگران عرصه علم و ادب و فرهن  درحال انتشار و  

 گسترش می باشد.
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ــكوهمنـد ا  ــالمی بـه رهبری  پیروزی انقالب ش ــرت امـام  س حض

و تأسیس نظام اسالمی با تكیه بر قوانین اسالمی و با محوريت  خمینی

ــی، اجتماعی و فرهنگی جديدی را برای    ــیاس واليـت فقیه، اف  های س

گشود  های آزاده به ويژه مسلمانان و پیروان و محبّان اهل بیتانسان

   .به خود معطوف كردو توجه بسیاری از نخبگان و مستضعفان جهان را 

ــت كه  ،مجمع جهانی اهل بیت مولود اين دگرگونی مبارک اس

ــرت آيت اا العظمی به ابتكار  ای خامنهامام مقام معظم رهبری حض

میالدی تأســیس شــد و 9110شــمســی/ 9361در ســال )مد ظلّه العالی( 

ــايانی را در تبلیر معارف قرآن و اهل بیت    و  تـاكنون خـدمـات ش

 در سراسر جهان انجام داده است.    وان اهل بیتحمايت از پیر

با هدف معرفی  معـاونـت فرهنگی مجمع جهـانی اهل بیت   

ــحیا اهـل بیت  ــبهات   ص ــب به ش ومعارف ژرف آنان و پاس

ــان مجموعـه   ــخگوی دگرانـديش ای  از معارف اين مكتب كه پاس

ای بهم پیوسته مهمترين شـبهات مطر،، را با روش علمی در ســلسله 

جامعه اسـالمی و انسانی نموده است و دومین چا  را به روان  تقديم 

ــالم ناب محمدی اهدا  ــهدا و علمای مجاهد در راه اعتالی اس پاک ش

 نمايد.می

در خاتمه از دبیركل  محترم مجمع و اعضای محترم شورای كتاب 

و مديران كل پژوهش و ترجمه و ادارات تابعه و كلیه همكاران كه 
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ــة اين ا ر به ــته در عرض ــكل نقش داش اند به ويژه مؤلف بهترين ش

 د.نمايمحترم جناب حجت االسالم سید عبدالرحیم موسوی قدردانی می

ی دمنو بهره بـا امید به تعجیل فرج و ظهور مهدی آل محمد 

ــالم    ــمول اس ــفا و جهان ش ــلا و ص ــريت از مكتب ص  جهان بش

 ناب محمدی.
 

 علیرضا ایمانی                                                                              

 امور فرهنگی معاون

 


