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درخ شجنس  رد  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  تماما 

باتک تاصخشم 

 - 1326 یلعدیس ، ینالیم ، ینیسح  : هسانشرس

.ینالیم ینیسح  یلع  درخ / شجنس  رد  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  تماما  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1388 یمالسا ، قیاقح  زکرم  مق : : رشن تاصخشم 

.ص 78: يرهاظ تاصخشم 

.16 تسورف ؛:

.16 يداقتعا ؛ ياهشهوژپ  هلسلس  .109 یمالسا ؛ قیاقح  زکرم 

2-13-5348-600-978: کباش

.يراپس نورب  : یسیون تسرهف  تیعضو 

.... Imamate of the commander of the faithful یسیلگنا : هب  ع.ص  : تشاددای

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  : تشاددای

لیاضف .ق --  40 ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  : عوضوم

هیمالسالا قئاقحلا  زکرم  : هدوزفا هسانش 

1388 678 فلا :BP37/4/ح5 هرگنک يدنب  هدر 

297/951: ییوید يدنب  هدر 

1859428: یلم یسانشباتک  هرامش 

1  : ص

هراشا
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(16  ) يداقتعا ياه  شهوژپ  هلسلس 
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همدقم

زاغآرس

دش و هضرع  نایناهج  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  یفطصم  دّمحم  ترـضح  ءایبنالا ، متاخ  تثعب  اب  یهلا  نید  نیرت  لماک  نیرخآ و  . . . 
.تفریذپ نایاپ  ترضح  نآ  تّوبن  اب  یهلا  ناناسر  مایپ  تلاسر  نیئآ و 

یعمج هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلص  ادخ  لوسر  ياسرف  تقاط  تامحز  لاس  هس  تسیب و  زا  سپ  دش و  افوکـش  هّکم  رهـش  رد  مالـسا  نید 
.تفرگ ارف  ار  برعلا  هریزج  یمامت  شیافواب ، نارای  زا 

مالـسا ملاع  درمدار  نیتسخن  هب  ناّنم  يادخ  بناج  زا  ینلع ، تروص  هب  مخ و  ریدغ  رد  هّجحلا ، يذ  مهدجه  رد  یهلا  هار  نیا  ۀـمادا 
.دش هدرپس  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ینعی  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلص  ادخ  ربمایپ  زا  سپ 

اهنت ناونع  هب  سپس  لیمکت و  مالسا  نید  مامت و  یهلا  تمعن  مالسلا ،  هیلع  یلع  ترضح  ینیـشناج  تیالو و  نالعا  اب  زور ، نیا  رد 
دروم ِنید 
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.دنتشگ سویأم  مالسا  نید  يدوبان  زا  ناکرشم  نازرورفک و  هک  دش  نینچ  نیا  .دیدرگ  مالعا  قح  ترضح  دنسپ 

سپ ار  يربهار  تیاده و  ریـسم  هدش -  اّیهم  شیپ  زا  ییاه  هئطوت  اب  هلآ - ،  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ربمایپ  نایفارطا  یخرب  هک  دییاپن  يرید 
رارق یمگردرس  ّریحت و  رد  ار  ناناملسم  دنتسب و  ار  ملع  ۀنیدم  هزاورد  دنتخاس ، فرحنم  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یّلـص  ادخ  ربمایپ  تلحر  زا 

سیبلت سیلدت و  تاهبـش و  ياقلا  ثیداحا ، لعج  يوبن ، ثیداحا  تباتک  عنم  اب  ناشتموکح ، ياهزور  نیزاغآ  نامه  زا  نانآ  .دنداد 
.دنداد رارق  دیدرت  ّکش و  هایس  ياهربا  تشپ  دوب -  بات  ناهج  باتفآ  نوچمه  هک  ار -  مالسا  قیاقح  یناطیش ، ياه 

نانمؤم ریما  طّسوت  هلآ ،  هیلع و  ّللا 
�

ه یّلـص  ادـخ  ربمایپ  رابْرَرُد  نانخـس  مالـسا و  قیاقح  اه ، هئطوت  ۀـمه  مغر  �یلع  هک  تسا  یهیدـب 
ره رد  هدـش و  يراج  خـیرات  لوط  رد  افواب ، نارای  باحـصا و  زا  یعمج  مالـسلا و  مهیلع  راوگرزب  نآ  يایـصوا  مالـسلا ،  هیلع  یلع 

مالسا نانمشد  نیطایش و  یهاو  ياهرادنپ  اه و  ههبش  اه ، یلدود  قیاقح ، نایب  اب  نانآ  .تسا  هدومن  هولج  یعون  هب  نامز ، زا  يا  ههرب 
.دنا هتخاس  راکشآ  ناگمه  يارب  ار  تقیقح  هداد و  خساپ  ار 

ریم ّللا ،
�

ه رون  یضاق  یّلح ، ۀمّالع  ریصن ، هجاوخ  یسوط ، خیش  یضترم ، دّیـس  دیفم ، خیـش  نوچمه  ینارواب  هدیپس  مان  اتـسار ، نیا  رد 
یمالسا قیاقح  زا  عافد  ریسم  رد  نانیا  هک  ارچ  دشخرد ؛ یم  زورفرپ  یناگراتس  نوچمه  ...و  ینیما  نیدلا ، فرش  دّیس  نیسح ، دماح 

نییبت و 
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 . ...دنا هتخادرپ  تاهبش  ییوگ  خساپ  یسررب و  هب  ملق ، نابز و  اب  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  بتکم  تاّیعقاو 

عافد مالسا و  نیبم  نید  كانبات  قیاقح  نییبت  هب  اسَر  ینایب  اویـش و  یملق  اب  هک  ینادنمـشیدنا  نادنمـشناد و  زا  یکی  ام ، نارود  رد  و 
یلع دّیـس  ّللا 

�
ه تیآ  ترـضح  ماقمالاو  رگـشهوژپ  تسا ، هتخادرپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیـالو  تماـما و  میرح  زا  هناـملاع 

.دشاب یم  ینالیم ، ینیسح 

اب هداد و  رارق  دوخ  راک  روتـسد  رد  ار  هوتـسن  قّقحم  نآ  گنـس  نارگ  رابُرپ و  راثآ  يایحا  هک  دراد  راـختفا  یمالـسا ،  قیاـقح  زکرم 
.دهد رارق  یمالسا  قیاقح  ناگنشت  ناگتخیهرف و  ناهوژپ ، شناد  رایتخا  رد  ار  اه  نآ  هل ، ٌمّظعم  راثآ  رشن  همجرت و  قیقحت ،

.دزاس یم  انشآ  یمالسا  قیاقح  اب  ار  نانابز " یسراف   " کنیا هک  تسا  هل  ٌمّظعم  راثآ  زا  یکی  ۀمجرت  دیراد ، ور  شیپ  رد  هک  یباتک 

فیرشلا هجرف  یلاعت  ّللا 
�

ه لجع  نامز  ماما  رصع ، ّیلو  ترـضح  مظعألا ، ّللا 
�

ه هّیقب  دنـسپ  يدونـشخ و  دروم  شالت  نیا  هک  تسا  دیما 
.دریگ رارق 

یمالسا قیاقح  زکرم 
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نم نیعمجأ  مهئادعأ  یلع  ّللا 
�

ه هنعل  نیموصعملا و  نیرهاّطلا  هلآ  دّـمحم و  اندّیـس  یلع  مالـسلا  هالـصلا و  نیملاعلا و  ّبر  ّلل 
�

ه دـمحلا 
نیرخآلا نیلّوألا و 

راتفگ شیپ 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

(1) َنوُمُکَْحت ؛» َْفیَک  ْمَُکل  ا�مَف  �يدُْهی  ْنَأ  ّالِإ 
�

يِّدِهَی  ْنَّمَأ �ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَف  «َأ 

ار امش  دننک ؟ شتیاده  رگم  دوش  یمن  تیاده  هک  سک  نآ  ای  تسا  رت  هتـسیاش  يوریپ  يارب  دنک  یم  تیاده  قح  هب  هک  یـسک  ایآ 
؟ دینک یم  يرواد  هنوگچ  دوش ؟ یم  هچ 

.تسا ندوب  راوتسا  يرادیاپ و  يانعم  هب  برع  تغل  رد  قح »  » ةژاو

هب یسک  ایآ  « ؛ » ِّقَْحلا َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَف  َأ  : » دیامرف یم  هک  هیآ  زارف  نیا  زا  روظنم 
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ّتیعقاو تقیقح و  هب  دنک و  یم  ییامنهار  ینیقی  یعطق و  رادیاپ  روما  هب  ار  امـش  هک  یـسک  ایآ  هک  تسا  نیا  دنک » یم  تیاده  قح 
؟ دینک شتیاده  رگم  دوش  یمن  تیاده  هک  یسک  نآ  ای  تسا  رت  هتسیاش  يوریپ  يارب  دزاس  یم  نومنهر 

ناملـسم ریغ  ناملـسم و  يالقع  همه  دزن  رد  هک  يا  هدعاق  .دنک  یم  ییامنهار  یلقع  ةدعاق  کی  هب  ار  ام  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ 
هب دوش ؛ رهاظ  فشک و  اه  نآ  يارب  ایند  قیاـقح  زا  یتقیقح  اـی  دنـسرب و  یتّیعقاو  هب  دـنهاوخب  یهورگ  رگا  هک  تسا  هدـش  هتفریذـپ 

تقیقح و هب  هک  یسک  اّما  .دناسرب  تقیقح  نآ  هب  ار  اه  نآ  ات  دشاب  هتشاد  لماک  یهاگآ  تیعقاو  نآ  هب  هک  دننک  یم  هعجارم  یسک 
!؟ دزاس ربخاب  رما  عقاو  زا  هدرک و  تیاده  ار  نارگید  دناوت  یم  هنوگچ  درادن ، یهاگآ  رما  ّتیعقاو 

ناوت یمن  یّتح  دنک و  یمن  تیافک  ییاهنت  هب  ِنامگ  دسرب و  ملع  نیقی و  هب  اه  تیعقاو  قیاقح و  زا  یخرب  رد  یتسیاب  ناسنا  نیاربانب 
.دوش لصاح  تقیقح  نآ  هب  ِنیقی  ناسنا  دوخ  يارب  دیاب  هکلب  درک ؛ افتکا  نارگید  تایرظن  هب  اه  نآ  ةرابرد 

نامگ دـسرب و  نیقی  هب  دوخ  ناسنا  هک  تسا  بجاو  نید  لوصا  تاداـقتعا و  رد  هک  دـنا  هداد  اوتف  یّنـس  هعیـش و  ناـملاع  ور  نیا  زا 
: دیامرف یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  .تسین  یفاک  هدیقع  رد  نارگید  زا  دیلقت  ندرک و 
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(1) ًاْئیَش ؛» ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا �ال  َّنِإ  »

.دناسر یمن  قح  هب  دنک و  یمن  زاین  یب  قح  زا  ار  ناسنا  نامگ ، هک  یتسار  هب 

ییامنهار نآ  هب  ار  ام  هداد و  رّکذت  هدـعاق  نیا  هب  زین  دـیجم  نآرق  تساه و  ناسنا  مامت  قاّفتا  دروم  هک  تسا  یلقع  ةدـعاق  کی  نیا 
.دنک یم 

هب ار  نارگید  دـناوت  یم  تساناد و  ملاـع و  اـه  نآ  زا  یکی  هک  مینیزگرب  ار  یکی  رفن  ود  ناـیم  زا  یعوضوم ، رد  میهاوخب  رگا  لاـح 
یسک هک  دراد  زاین  دوخ  هک  تسا  یصخش  يرگید  دزاس و  راکـشآ  اه  نآ  يارب  ار  تقیقح  هدرک و  تیاده  ملاس  حیحـص و  دیاقع 

میـسرب و عقاو  هب  میهاوخب  ام  رگا  دینک ؟ یم  يرواد  هنوگچ  امـش  اج  نیا  رد  .دوشن  هارمگ  ات  دریگب  ار  شتـسد  دنک و  تیاده  ار  وا 
ِتاداقتعا يریگدای  يارب  میوش  یم  رـضاح  اـیآ  مینک ؟ یم  هعجارم  ناـنآ  زا  کـی  مادـک  هب  دوش  حـضاو  نشور و  اـم  يارب  تقیقح 

؟ میورب دراد  زاین  يریگدای  تیاده و  هب  دوخ  هک  یصخش  غارس  هب  حیحص 

هک هنوگ  نامه  دـنرادن و  مهم  رما  نیا  رد  یـشقن  مدرم  دـنک و  نییعت  ار  نآ  دـیاب  ادـخ  هک  تسا  يروما  زا  تماما  هک  میدـقتعم  اـم 
.تسین یقرف  تهج  نیا  رد  توبن  تماما و  نایم  تسا و  نینچ  زین  تماما  دنک ؛ صخشم  ار  نآ  دیاب  ادخ  هک  تسا  یبصنم  تّوبن 

حضاو ياه  لیلد  ای  مکحم و  يدنس  هب  ماما  تخانش  رد  ام  نیاربانب 

ص:15

ۀیآ 28. مجن : ةروس  ۀیآ 36 و  سنوی : ةروس  ( . 1 - 1

درخ شجنس  رد  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  www.Ghaemiyeh.comتماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 91زکرم  هحفص 22 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4027/AKS BARNAMEH/#content_note_15_1
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا رگ  تیاده  هتفای و  تیاده  دوخ  وا  هک  ارچ  تسا ؛ صخش  نیا  مدرم  ياوشیپ  ربهر و  دنک  نایب  هک  میراد  زاین  ینشور  و 

ام هب  لقع  ناسنا ، کی  دوجو  رد  تمصع  ۀکلم  دوجو  اب  دوش ، هدروآ  لیلد  یـصاخشا  ای  یـصخش و  ندوب  موصعم  رب  رگا  نینچمه 
یلیلد اب  ای  مکحم و  يدنـس  اب  دیاب  ای  تماما  هک  دـنا  هتفگ  ور  نیا  زا  .میبای  تیادـه  هدرک و  هعجارم  وا  ریغ  هب  هک  دـهد  یمن  هزاجا 

.یعطق ّتنس  ای  تسا و  نآرق  ای  زین  مکحم  دنس  دوش و  تابثا  یلقع 

مالـسلا هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  تماـما  رب  تهج  هس  زا  هک  تسا  تلزنم  ثیدـح  هدـش  حرطم  هراـب  نیا  رد  هـک  یظفل  لـیلد  نـیرخآ 
نآ يرترب  ندوب و  موصعم  رب  ینشور  حضاو و  لیلد  ترضح ، نآ  تماما  رب  ندوب  یعطق  دنس  رب  نوزفا  ثیدح  نیا  .دنک  یم  تلالد 
هیلع یلع  نانمؤم  ریما  تماما  هلأسم  هب  یلقع  یهاگن  تسامـش  يور  ارف  هک  یباـتک  .تسا (1) ادخ  لوسر  هباحص  رگید  زا  ترـضح 

: تسا هدش  میظنت  شخب  ود  رد  شهوژپ  نیا  .دیامن  یم  تابثا  ار  ترضح  نآ  تماما  یلقع  لیلد  اب  هک  دراد  مالسلا 

؛ ماما ياه  یگژیو   . 1

.مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ياه  یگژیو   . 2

ینالیم ینیسح  یلع  دیس 

ص:16

.هدنراگن نیمه  زا  تلزنم  ثیدح  هب  یهاگن  ك.ر : رتشیب  یهاگآ  يارب  ( . 1 - 1
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ماما ياه  یگژیو  مکی : شخب 

ماما يارب  هدش  هتفریذپ  ياه  یگژیو 

هراشا

، یجیا یـضاق  فیلأت  مالکلا  ملع  یف  فقاوملا  نوچمه : ییاه  باتک  دنا ؛ هتـشون  مالک  دـیاقع و  ملع  رد  ار  ییاه  باتک  ّتنـس  لها 
دئاقعلا حرـش  ینازاتفت ، نیدلا  دعـس  فیلأت  دصاقملا  حرـش  دیرجتلا ،  رب  یچـشوق  حرـش  یناجرج ، فیرـش  شراگن  فقاوملا  حرش 

.يداقتعا ّمهم  ياه  باتک  رگید  هّیفسنلا و 

اه باتک  نیا  رد  هدش  حرطم  ياه  لصف  زا  .دنا  هدرک  نایب  ار  ییاه  لصف  حرطم و  ماما  هرابرد  ار  ییاه  ثحب  اه  باتک  نیا  رد  نانآ 
هعیـش داقتعا  اب  هاگدـید  نیا  .درادـن  یـشقن  رما  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  تسا و  مدرم  رایتخا  هب  ماما  باـختنا  هک  تسا  ماـما  باـختنا 

.دراد تفلاخم  هّیماما 

: دنیوگ یم  دنناد و  یم  مزال  ماما  رد  ار  یطورش  رگید ، لصف  رد  نانآ 

مدرم يوس  زا  مهم  رما  نیا  يارب  ات  دـشاب  طورـش  نیا  مامت  ياراد  دـیاب  دـننک  یم  باـختنا  هعماـج  يربهر  يارب  مدرم  هک  ار  یـسک 
شخب ود  هب  ار  اه  نآ  دنا و  هدرک  نایب  ماما  يارب  ار  یفاصوا  طورش و  هاگنآ  دوش ، هدیزگرب 
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: دنا هدومن  میسقت 

؛ دنراد لوبق  ار  اه  نآ  املع  مامت  هک  یطورش   . 1

.تسا املع  نایم  فالتخا  دروم  هک  یطورش   . 2

يارب مزال  ياه  یگژیو  نآ  مینیبب  ات  مینک  یم  یـسررب  دـنا  هدرک  ناـیب  ماـما  نییعت  رد  ّتنـس  لـها  هک  ار  ییاهطرـش  راتـشون  نیا  رد 
.تسا هتشاد  دوجو  یسک  هچ  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  ینیشناج 

اه یگژیو  نیا  هرابرد  ّتنس  لها  شور  نامه  رب  انب  مییامن و  یم  یشوپ  مشچ  ماما  نییعت  رد  نایعیش  شور  زا  یسررب  نیا  رد  ام  هتبلا 
.مییامن یم  یسررب  ار  اه  نآ  ّتقد  اب  هدرک و  وگ  تفگ و 

شناد ملع و  - 1

لماک یهاگآ  نید  عورف  لوصا و  هب  ماما  دـیاب  ینعی  تسوا ؛ شناد  ملع و  دـنناد  یم  مزال  ماـما  رد  ّتنـس  لـها  هک  یطرـش  نیتسخن 
دیاب وا  يرکف  تردق  دندرک  دراو  يا  ههبـش  رگا  .دروایب  ناهرب  لیلد و  نید ، نیا  ّتیناقح  يارب  دناوتب  هک  يا  هنوگ  هب  دشاب ، هتـشاد 

ار اه  نآ  هدرک و  یگداتـسیا  دوش ، یم  حرطم  نافلاخم  ۀیحان  زا  هک  ییاه  لاکـشا  اه و  ههبـش  ربارب  رد  دناوتب  هک  دشاب  يا  هزادنا  هب 
.دنک فرطرب 

يریلد تعاجش و  - 2

تعاجش دنناد ، یم  مزال  ماما  رد  ّتنس  لها  هک  یطرش  نیمود 
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.تسا يریلد  و 

رد دنک و  هدامآ  نمشد  اب  دربن  يارب  ار  مالسا  رکـشل  دوش و  رـضاح  اه  گنج  مامت  رد  دناوتب  هک  دشاب  عاجـش  يا  هنوگ  هب  دیاب  ماما 
نید و میرح  زا  دتـسیاب و  اه  نآ  ۀـلمح  ربارب  رد  تردـق  مامت  اب  هکلب  دـنکن ؛ كرت  ار  گنج  ۀـهبج  اـهنت  هن  نمـشد ، ۀـلمح  تروص 

.دنک عافد  ناناملسم  تعامج 

يرگداد تلادع و  - 3

هراشا

هک ییاج  رد  .دشاب  هتـشاد  تلادع  مدرم ، اب  ندرک  یگدنز  شور و  هار و  رد  دـیاب  ماما  ینعی  تسا ؛ تلادـع  ماما ، رد  طرـش  نیموس 
مامت رد  دـیامن و  میـسقت  هنالداع  ناناملـسم  نایم  ار  لاملا  تیب  دـنک ، تواضق  تلادـع  هب  دـنک ، يرواد  ناناملـسم  نیب  دـهاوخ  یم 

.دنک تیاعر  ار  تلادع  دوش  یم  ناناملسم  ۀمه  هب  طوبرم  هک  يروما  یصخش و  ياهراک 

باختنا هب  هک  یسک  اه  نآ  هاگدید  رب  انب  دنا و  هدروآ  ماما  يارب  ار  طرش  هس  نیا  دوخ  ياه  باتک  رد  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  مامت 
.دشاب اراد  ار  اه  نآ  یتسیاب  دسر  یم  تماما  ماقم  هب  مدرم 

تّنس لها  نادنمشناد  هاگدید  زا  يا  هنومن 

هراشا

فقاوملا حرش  مالکلا و  ملع  یف  فقاوملا  باتک  رد  .مییامن  یم  هراشا  يا  هنومن  هب  ّتنس  لها  نادنمـشناد  هاگدید  زا  یهاگآ  يارب 
: تسا هدمآ  نینچ  تسا ، ّتنس  لها  نایم  رد  مالک  ملع  رد  باتک  نیرت  مهم  هک 
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.تماما طورش  مود : دصقم 

هراشا

داـهتجا ماـقم  هب  نید  عورف  لوصا و  رد  هک  دراد  یگتـسیاش  مدرم  يربـهر  تماـما و  يارب  يدرف  هک  دـنداقتعا  نیا  رب  ناـملاع  ماـمت 
لیلد و اب  دتسیاب و  دوش  یم  دراو  نید  رد  هک  یتاهبـش  ربارب  رد  دنک و  نایب  ار  نید  روما  لئاسم و  ات  دشاب  دهتجم  نید  رد  هدیـسر و 

.دنک عافد  دوخ  نید  زا  هداد و  خساپ  ار  اه  نآ  ناهرب 

نایم فالتخا  مکح ، ای  اوتف و  کی  اب  هک  دشاب  هتشاد  یتردق  نانچ  دوش  یم  عوجر  وا  هب  هک  یفالتخا  لئاسم  روما و  رد  یتسیاب  ماما 
رد هک  تسا  هلأسم  نیمه  تماما  فادـها  نیرت  مهم  زا  هک  ارچ  دریگب ؛ دوخ  رایتخا  رد  ار  هعماج  ماظن  هدرک و  فرطرب  ار  ناناملـسم 

دشاب هتشاد  رایتخا  رد  یفاک  ناهرب  لیلد و  اه ، ههبـش  ّلح  يارب  دنک و  ظفح  دوخ  یملع  تردق  اب  ار  ینید  تاداقتعا  تسخن  ۀلحرم 
اه نآ  نیب  ندرک  تواضق  رد  درادرب و  ناـیم  زا  لـماک  تیارد  اـب  ار  ناناملـسم  ناـیم  ياـه  ینمـشد  تاـفالتخا و  مود  ۀـلحرم  رد  و 

ماما نایب ، نیا  هب  هجوت  اـب  نیارباـنب  (1) دوش .» یمن  لماک  نآ  نودـب  تماـما  زگره  هک  تسا  یطرـش  نیا  .دـنک  تیاـعر  ار  تلادـع 
: دشاب طرش  ود  ياراد  یتسیاب 

ص:22
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؛ ملع - 1
.تعاجش - 2

: تسا هدمآ  نینچ  فقاوملا  حرش  فقاوملا و  باتک  رد  رگید  ياج  رد  هّتبلا 

هک تسین  یـسک  نونکا  مه  هک  اریز  دـشاب ؛ عمج  ماما  رد  تسین  مزـال  فاـصوا  نیا  دـنا : هتفگ  يا  هّدـع  روهـشم ، هتفگ  لـباقم  رد  »
«. دشاب اه  یگژیو  نیا  ۀمه  بحاص 

دندرک یم  تموکح  نامز  نآ  رد  هک  یناسک  نایم  رد  .تسا  هدش  هتشون  يرجه  متـشه  ای  متفه  نرق  رد  باتک  نیا  هک  تسا  ینتفگ 
راک هانگ  یّتح  وسرت  نادان و  تماما  هب  دننادن و  مزال  ماما  رد  ار  اهطرش  نیا  دیاب  ّتنس  لها  ور  نیا  زا  .تسا  هدوبن  عمج  تافص  نیا 

.دنشاب هتشاد  هدیقع  هدولآ  و 

نیا ةرابرد  فقاوملا  بحاص  .دـنا  هدرمـشرب  يرگداد  تلادـع و  ار  تماما  طرـش  نیموس  نانآ  دـش ، هراشا  رت  شیپ  هک  هنوگ  نامه 
: دسیون یم  طرش 

یصخش فادها  رد  ار  ناناملسم  لاوما  یهاگ  قساف ، صخش  انامه  هک  ارچ  دنکن ؛ متس  مدرم  هب  ات  دشاب  لداع  ماما  تسا  مزال  يرآ ،
.تسا قافتا  دروم  ربتعم و  ماما  رد  اه  یگژیو  نیا  سپ  .دور  یم  نیب  زا  نارگید  ّقح  لمع ، نیا  اب  دنک و  یم  جرخ  دوخ 

: دیوگ یم  نینچ  هاگنآ 

ص:23

درخ شجنس  رد  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  www.Ghaemiyeh.comتماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 91زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


هدـش فالتخا  املع  نایم  رد  هن  ای  دنتـسه  تماما  طورـش  زا  هک  نیا  رد  اما  تسا ؛ هدـش  حرطم  زین  يرگید  ياـه  یگژیو  اـج  نیا  رد 
.تسا (1)

هاگدید نیا  یلقع  یسررب 

هک مینک  یم  ضرف  یفرط  زا  .مینادب  مزال  ماما  رد  ار  طرـش  هس  نیا  یلقع  رظن  زا  هک  مینک  یم  ثحب  هاگدید  نیا  اب  ّتنـس  لها  اب  ام 
هیلع و ّللا 

�
ه یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  ماما  ةرابرد  ام  فالتخا  اهنت  ور  نیا  زا  دریگ ؛ یم  تروص  مدرم  رایتخا  يأر و  اب  ماما ، باختنا 

.دنراد هدیقع  رکب  وبا  تماما  هب  نانآ  تسا و  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ربمایپ ، زا  سپ  ماما  مییوگ  یم  ام  هک  ارچ  تسا ؛ هلآ 

باختنا ار  یسک  دیاب  مدرم  دنیوگ  یم  دنناد و  یم  مزال  ماما  رد  ّتنس  لها  ۀمه  هک  ار  ییاه  یگژیو  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  نونکا 
؟ دراد صاصتخا  رکب  وبا  هب  ای  تسا ، هدوب  زین  بلاط  یبا  نب  یلع  رد  اه  یگژیو  نیا  ایآ  دشاب ؛ اراد  ار  طرش  هس  ره  هک  دننک 

تماما رگ  نایب  رگید ، ياه  لیلد  ربمایپ و  ّتنـس  نآرق ، اریز  مینک ؛ یم  ثحب  ّتنـس  باتک و  زا  یـشوپ  مشچ  اـب  اـج  نیا  رد  اـم  هتبلا 
.دنناسر یم  تابثا  هب  ار  نآ  هدوب و  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

ص:24
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اراد ار  اه  یگژیو  نیا  ۀمه  دیاب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلـص  ادـخ  ربمایپ  نیـشناج  ّتیعمج و  کی  يامنهار  تسرپرـس و  دـیوگ : یم  لقع 
تلادع زا  رتالاب  يا  هبترم  هک  زین  ماما  تمـصع  هچرگ  میناد ، یم  مزال  ماما  رد  ار  فاصوا  نیا  ۀمه  ّتنـس  لها  دننامه  زین  ام  دـشاب ،
.مینک یم  یشوپ  مشچ  دوخ  شور  زا  هدرک و  ثحب  دنراد  لوبق  نانآ  هک  ییاه  یگژیو  نامه  رد  یلو  تسا ؛ ربتعم  ام  دزن  رد  تسا 

اوشیپ ماـما و  وا  دـشاب ، عمج  بلاـط  یبا  نب  یلع  رد  تسا  ربـتعم  ّتنـس  لـها  دزن  رد  هک  ییاـه  یگژیو  نیا  رگا  مییوگ : یم  نوـنکا 
یم یـسررب  دـشاب ، عمج  درف  ود  ره  رد  اه  یگژیو  نیا  رگا  دراد و  ار  یگتـسیاش  نینچ  وا  دـشاب  يرگید  درف  رد  رگا  دوب و  دـهاوخ 

رد .مینک  مّدقم  يرگید  رب  هدیزگرب و  ماما  ناونع  هب  ار  وا  ات  تساراد  شا  هبترم  نیرتالاب  رد  ار  اه  یگژیو  نیا  کی  مادـک  هک  مینک 
اب دوب ، دـهاوخ  یحیبق  راک  یلقع  رظن  زا  مینک  مّدـقم  وا  رب  ار  يرگید  هدز و  راـنک  تسا ، رتهب  هک  ار  یـصخش  رگا  تروص  نیا  ریغ 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  هک  نیا 

(1) يِّدِهَی ؛» ْنَّمَأ �ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَف  «َأ 

؟ دننک شتیاده  رگم  دوش  یمن  تیاده  هک  سک  نآ  ای  تسا  رت  هتسیاش  يوریپ  يارب  دنک  یم  تیاده  قح  هب  هک  یسک  ایآ 

ص:25
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؟ تسا درخ  یب  نادان و  هک  یسک  ای  تسا  رتراوازس  مدرم  ییامنهار  يارب  هاگآ ، ملاع و  صخش  ایآ  یتسار  هب 

؟ هن ای  تسا  مدقم  تسا  رت  هاگآ  هک  یسک  ایآ  دنشاب ، ِملاع  ربهر  ود  ره  هک  نیا  ضرف  رب 

؟ دراد یم  اور  ملظ  مدرم  هب  هک  یسک  ای  دراد  ار  مدرم  يربهر  یگتسیاش  تسا  لداع  هک  یسک  ایآ 

.تسا هنیمز  نیمه  رد  زین  ام  نخس  هک  مینک  عوجر  القع  لقع و  هب  دیاب  اه  شسرپ  نیا  خساپ  يارب  ام  يرآ ،

ای موصعم و  دشاب ، یشیرق  ای  یمشاه و  ماما ، هک  نیا  رد  اما  تسا ؛ نادنمشناد  قافتا  دروم  اه  یگژیو  نیا  هک  دنیوگ  یم  ّتنس  لها 
هب ترـضح  نآ  هک  دنهد  یم  تبـسن  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یلـص  ادخ  لوسر  هب  ار  یثیدح  نانآ  هچرگ  .دراد  دوجو  فالتخا  دـشاب ، دازآ 

.دشاب هدرب  مکاح ، نآ  دنچره  تسا  هدرک  رما  دراد  تیالو  ناناملسم  رب  هک  یسک  زا  يوریپ 

هک هنوگ  نامه  تسا ، هدش  فالتخا  زین  تافص  رگید  رد  دنناد و  یمن  مزال  نارگید  یلو  دندقتعم ؛ نایعیـش  زین  ار  تمـصع  یگژیو 
یم اه  یگژیو  نیا  رب  ام  شهوژپ  روحم  هک  تلادـع  تعاجـش و  ملع ، دـنراد : رظن  قافتا  یگژیو  هس  هرابرد  طقف  ّتنـس  لها  میتفگ 

.دخرچ

ص:26
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مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ياه  یگژیو  مود : شخب 

شناد ملع و  - 1

هراشا

.تسوا شناد  ملع و  دنناد  یم  مزال  ماما  رد  ّتنس  لها  نادنمشناد  ۀمه  هک  یطرش  نیتسخن  هک  میتفگ  رت  شیپ 

وبا مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  ةرابرد  هک  ار  هچ  نآ  رکب و  وبا  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  یگدـنز  هریـس و  شخب  نیا  رد  ام 
ّللا

�
ه یلـص  ادخ  لوسر  تساجک و  رکب  وبا  مالـسلا و  هیلع  یلع  یملع  هاگیاج  دوش  نشور  ات  مینک  یم  یـسررب  تسا  هدش  هتفگ  رکب 

.دنا هتفگ  هچ  رکب  وبا  مالسلا و  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ةرابرد  یمالسا  نادنمشیدنا  رگید  ربمایپ و  باحصا  هلآ ،  هیلع و 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  میرادن  رظن  ناشدوخ  ةرابرد  ود  نآ  ياه  هتفگ  هب  زگره  ام  هتبلا 

یل حتفی  ملعلا  نم  باب  فلأ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلص  ّللا 
�

ه لوسر  ینمّلع 

ص:29

درخ شجنس  رد  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  www.Ghaemiyeh.comتماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 91زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


(1) فلأ ؛ باب  ّلک  نم 

رگید تقیقح  رازه  نآ  تقیقح  هتکن و  ره  زا  هک  دـنتخاس  نشور  نم  يارب  ار  یملع  ۀـتکن  رازه  هلآ  هیلع و  ّللا 
ـ�

ه یلـص  ادـخ  لوـسر 
.دوش یم  هدوشگ 

یلع ترضح  هک  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  .تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  صخـش  زا  ثیدح  نیا  هک  تسا  نیا  ام  ضرف  هک  ارچ 
: دومرف یم  اهراب  مالسلا  هیلع 

(2) ینودقفت ؛ نأ  لبق  ینولس 

.دیسرپب نم  زا  مورب  امش  نایم  زا  هک  نیا  زا  شیپ 

.تسا هدرواین  نابز  هب  ار  يا  هلمج  نینچ  شیوخ  یگدنز  لوط  رد  رکب  وبا  زگره  هک  نآ  لاح  و 

ار نارگید  نانخس  نونکا  مه  یلو  درک ؛ میهاوخ  ثحب  دنا  هدرک  لقن  زین  ّتنس  لها  هک  تایاور  نیا  ةرابرد  دوخ  ياج  رد  هچرگ  ام 
تماما رما  يارب  تسا  رت  هتسیاش  هک  ار  مادک  ره  میناوتب  نآ  زا  سپ  ات  مینک  یم  یسررب  رکب  وبا  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  هرابرد 

.مینک باختنا  مدرم  يربهر  و 

ص:30

ثیدح 36500. ثیدح 36372 و ص 165 ، ، 114  / 13 لاّمعلا : زنک  ( . 1 - 1
هدرک لقن  نارگید  ّربلا و  دبع  نبا  دعـس ، نبا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  باتک  رد  لبنح  نب  دـمحا  ار  ثیدـح  نیا  ( . 2 - 2
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هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یلص  ادخ  ربمایپ  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  یلع  یملع  ياه  یگژیو 

يوبن شناد  هزاورد  - 1

لیلد و ندرک و  لالدتـسا  يارب  یفاک  تردق  ملع و  نامه  هک  مینک  یم  ثحب  تسا  مزال  ماما  رد  هک  یطرـش  نیتسخن  هرابرد  نونکا 
.تسا ندروآ  ناهرب 

یلص ادخ  لوسر  زا  هک  یثیداحا  رابخا و  تسا و  هتشاد  دوجو  یـسک  هچ  رد  تماما ، يارب  یـساسا  مهم و  طرـش  نیا  دید  دیاب  لاح 
.تسا هدرک  تباث  دوخ  باحصا  زا  کی  مادک  يارب  ار  تلیضف  نیا  هدیسر ، هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه

ناشیا هک  دنا  هدروآ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  دوخ  ياه  باتک  رد  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  مامت 
: دندومرف

؛ اهباب ّیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ 

.تسا نآ  ةزاورد  یلع  متسه و  شناد  ملع و  رهش  نم 

: مینک یم  رکذ  دنا  هدروآ  ناشیاه  باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  هک  یناسک  یمامت  مان  ام 

؛ یناعنص ماّمه  نب  قازرلا  دبع   . 1

در ار  ثیدح  نیا  دوجو ، نیا  اب  یلو  تسا ؛ ثیدـح  دانـسا  رد  ندومن  هشدـخ  لاجر و  ملع  رد  اوشیپ  هک  یـسک  .نیعَم  نب  ییحی   . 2
؛ تسا هتسناد  حیحص  ار  نآ  هدرکن و 

؛ لبنح نب  دمحا   . 3
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؛ يذمِرت  . 4

؛ راّزب رکب  وبا   . 5

؛ يربط ریرج  نب  دّمحم   . 6

؛ یناربط  . 7

؛ خیشلا وبا   . 8

؛ یطساو اّقس  نبا   . 9

؛ نیهاش نبا   . 10

؛ يروباشین مکاح   . 11

؛ هیودرم نبا   . 12

؛ یناهفصا میعن  وبا   . 13

؛ يدروام  . 14

؛ يدادغب بیطخ   . 15

؛ ربلا دبع  نبا   . 16

؛ یناعمس  . 17

؛ رکاسع نبا   . 18

؛ يرزج ریثا  نبا   . 19

؛ راّجن نبا   . 20

؛ یطویس نیدلا  لالج   . 21

؛ ینالطسق  . 22
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؛ یکم رجح  نبا   . 23

؛ يدنه یقتم   . 24

؛ يراق یلع  الم   . 25

؛ يواّنَم  . 26

؛ یناقرز  . 27

.يولهد ّللا 
�

ه یلو  هاش   . 28

هیلع یلع  تلزنم  نأش و  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ناشیاه  باتک  رد  رگید  یناملاع  ناـنیا و  ۀـمه 
: دومرف نینچ  مالسلا 

(1) اهباب ؛ یلع  ملعلا و  هنیدم  انأ 

.تسا نآ  ةزاورد  یلع  متسه و  شناد  ملع و  رهش  نم 

ص:33

657 و  / 8 لوصُألا : عماج  رد  هک  ناس  نآ  .يذمرت  ننس  ثیدح 173 ، ، 105 مالسلا : هیلع  یلع  مامإلا  دنسم  راثآلا ، بیذهت  ( . 1 - 1
،172  / 7 ، 348  / 4 دادغب : خیرات  ثیدح 11061 ، ، 65  / 11 ریبکلا : مجعملا  .تسا  هدمآ  عبانم  رگید  135 و  یطویس : ءافلخلا  خیرات 
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ضیف ثیدح 32978 و 32979 ،  614  / 11 لاّمعلا : زنک  ، 189 هقرحملا : قعاوصلا  ثیدح 2705 ، ، 415  / 1 ریغصلا : عماجلا  ، 984
.46  / 3 ریدقلا :
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هلآ هیلع و  ّللا 
�

ه یلص  مرکا  ربمایپ  ایآ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  دش ، تباث  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يارب  تلیـضف  نیا  هک  لاح 
؟ هن ای  تسا  هدومرف  ینخس  نینچ  زین  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ریغ  يارب 

تمکح ۀناخ  ِرد  - 2

: هک تسا  نیا  دندومرف  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ّقح  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلص  ادخ  لوسر  هک  ینانخس  زا  رگید  یکی 

؛ اهباب یلع  همکحلا و  راد  انأ 

.تسا هناخ  نآ  رد  یلع  متسه و  تمکح  ۀناخ  نم 

: هلمج زا  دنا ؛ هدرک  لقن  هّماع  ندنمشناد  رتشیب  زین  ار  ثیدح  نیا 

؛ لبنح نب  دمحا   . 1

؛ يذمِرت  . 2

؛ يربط ریرج  نب  دّمحم   . 3

؛ يروباشین مکاح   . 4

؛ هیودرم نبا   . 5

؛ یناهفصا میعن  وبا   . 6

؛ يزیربت بیطخ   . 7

؛ یئالع  . 8

؛ يدابآزوریف  . 9

ص:34
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؛ يرَزَج نبا   . 10

؛ ینالقسع رجح  نبا   . 11

؛ یطویس نیدلا  لالج   . 12

؛ ینالطسق  . 13

؛ یقشمد یحلاص   . 14

؛ یّکم رجح  نبا   . 15

؛ يدنه یقّتم   . 16

؛ يواّنَم  . 17

؛ یناقرز  . 18

.نارگید يولهد و  ّللا 
�

ه یلو   . 19

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  قح  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  تیاور  نانیا  ۀمه 

(1) اهباب ؛ یلع  همکحلا و  راد  انأ 

.تسا هناخ  نآ  رد  یلع  متسه و  تمکح  ۀناخ  نم 

ص:35

104 مالسلا :» هیلع  یلع  دنـسم   » راثآلا بیذهت  ، 85  / 6 يذمرت : ننس  ثیدح 203 ،  138 مالـسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  ( . 1 - 1
حرش ، 159  / 2 هرضنلا : ضایرلا  ، 70 بلاطملا : ینسأ  ثیدح 6096 ،  504  / 2 حیباصملا : هاکشم  ، 64  / 1 ءایلوألا : هیلح  ثیدح 8 ، 

ثیدح  600  / 11 لاـمعلا : زنک  ، 189 هقرحملا : قـعاوصلا  ثیدـح 2704 ،  415  / 1 ریغـصلا : عماجلا  ، 129  / 3 هیندـللا : بهاوملا 
.46  / 3 ریدقلا : ضیف  ثیدح 36462 ،  147 32889 و 13 / 
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یم نآ ، تّحـص  رب  ّتنـس  لها  ناملاع  مامت  رظن  قاّفتا  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  فیرـش  ثیدـح  ود  نیا  لـقن  زا  سپ 
: مییوگ

ۀتـسیاش یـسک  هچ  سپ  تسا ؛ هدومرف  ینخـس  نینچ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ّقح  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلـص  ادخ  لوسر  رگا 
؟ تسا تماما  ماقم 

رد هک  یـسک  ای  دروایب  ناهرب  لیلد و  تاهبـش  عفد  مالـسا و  نید  ّتیناقح  يارب  هک  دراد  ییاناوت  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  اـیآ 
؟ تسا هدشن  نایب  یتلیضف  نینچ  وا  قح 

یفالتخا دراوم  نایب  - 3

هیلع و ّللا 
�

ه یلـص  ادخ  لوسر  شیامرف  دراد  يرتشیب  تلالد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  یملع  ناوت  رب  هک  یثیداحا  زا  رگید  یکی 
: دومرف هک  تسا  ترضح  نآ  هب  هلآ 

؛ يدعب نم  هیف  اوفلتخا  ام  یتّمأل  نّیبت  تنأ 

.يزاس یم  راکشآ  حضاو و  دنراد  فالتخا  نآ  رد  تّما  هچ  نآ  ره  نم  زا  سپ  وت 

هداد رارق  تّما  نیب  یفالتخا  ره  رد  یـضاق  مکاح و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلـص  ادـخ  لوسر  ثیدـح ، نیا  هب  هّجوت  اب 
نیا یماـمت  رد  .دوش  یم  حرطم  نید  ةزوـح  رد  هک  ییاـه  فـالتخا  اـی  دـشاب و  ییاـیند  روـما  هب  طوـبرم  فـالتخا  نآ  هاوـخ  تسا ؛

زا اه  نآ  هدننک  فرطرب  مکاح و  اه ، فالتخا 

ص:36
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.تسا مالسلا  هیلع  یلع  تّما ، نایم 

: هلمج زا  دنا ؛ هدرک  لقن  ّتنس  لها  زا  يرایسب  ةدع  زین  ار  ثیدح  نیا 

؛ تسا هتسناد  حیحص  ار  ثیدح  نیا  هک  يروباشین  مکاح   . 1

؛ قشمد هنیدم  خیرات  رد  رکاسع  نبا   . 2

؛ یملید  . 3

؛ یطویس نیدلا  لالج   . 4

؛ يدنه یقّتم   . 5

.يواّنَم  . 6

هیلع و ّللا 
�

ه یلص  ادخ  لوسر  باحصا  زا  کی  چیه  ّقح  رد  یثیدح  نینچ  هک  دنا (1)  هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  زین  يرگید  هورگ 
.تسا هدشن  نایب  هلآ 

اونش شوگ  - 4

هک میدید  دش ، لزان  دمهفب » دبایرد و  ار  نآ  اونـش  ياه  شوگ  (2)«و  ٌهَیِعا�و ؛» ٌنُذُأ  ا�هَیِعَت  َو   » هیآ هک  ینامز  تسا : هدـمآ  یتیاور  رد 
: دندومرف هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یلص  مرکا  ربمایپ 

ص:37

ثیدح 487 و 488 ،  / 2: قشمد هنیدم  خیرات  نم  مالـسلا  هیلع  یلع  مامالا  همجرت  ، 122  / 3 نیحیحصلا : یلع  كردتـسملا  ( . 1 - 1
.64  / 1 ءایلوالا : هیلح  ثیدح 32983 ، ، 615  / 1 لاّمعلا : زنک  1008 و 1009 ، ، 1007

هیآ 12. هقاح : هروس  ( . 2 - 2
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؛ هیعاولا نذُالا  وه  ًاّیلع  ّنأ 

.دراپس یم  رطاخ  هب  ار  نآ  هک  تسا  ییاونش  شوگ  نامه  یلع  هک  یتسار  هب 

نامه ناشیا ، دوش و  یم  لزان  لاـعتم  دـنوادخ  فرط  زا  هچ  نآ  يارب  تسا  فرظ  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  سّدـقم  بلق  سپ 
نیا .دوب  دـهاوخ  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یلـص  ادـخ  لوسر  ملع  لماح  دراپـس و  یم  رطاخ  هب  ار  یتسه  ناهج  قیاقح  ماـمت  هک  تسا  یـسک 

: درک وج  تسج و  لیذ  ياه  باتک  رد  ناوت  یم  ار  ثیدح 

؛ يربط ریسفت   . 1

؛ فاّشکلا ریسفت   . 2

؛ يزار ریسفت   . 3

.روثنملا ّردلا  ریسفت   . 4

نبا هیودرم ، نبا  ِمتاح ، یبا  نبا  رذـنم ، نبا  ریرج ، نبا  روصنم ، نب  دیعـس  زا  ار  ثیدـح  نیا  باتک ، نیمه  رد  یطویـس  نیدـلا  لالج 
.تسا هدرک  تیاور  راّجن  نبا  يدحاو و  رکاسع ،

؛ ءایلوألا هیلح   . 5

.رگید (1) ياه  باتک  دئاوزلا و  عمجم   . 6

ص:38

عمجم ، 267  / 8 روثنملا : ّردلا  ریسفت  ، 107  / 30 يزار : رخف  ریسفت  ، 151  / 4 فاشکلا : ریسفت  35 و 36 ،  / 29 يربط : ریسفت  ( . 1 - 1
 / 12 لامعلا : زنک  ، 220  / 7 دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ، 92 نیطمسلا : ررد  مظن  ، 67  / 1 ءایلوألا : هیلح  ، 131  / 1 دئاوزلا :

ثیدح 364269.  135
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رواد نیرتهب  - 5

: دندومرف رگید  یثیدح  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلص  ادخ  لوسر 

؛ یلع مکاضقأ 

.تسا یلع  يرواد  تواضق و  رما  رد  امش  نیرتهب 

هب دیاب  تالکشم  اه و  يریگرد  تافالتخا ، ۀمه  رد  هک  تسا  نیا  ماما  هب  ام  زاین  ّتلع  تفگ  فقاوملا  حرش  بحاص  هک  روط  نامه 
ّللا

�
ه یلص  مرکا  ربمایپ  ثیدح  نیا  رد  .دنک  يرواد  نانآ  نایم  رد  تلادع  اب  درادرب و  مدرم  نیب  زا  ار  فالتخا  هک  مینک  عوجر  یسک 

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و 

؛ یلع مکاضقأ 

.تسا یلع  يرواد  تواضق و  رما  رد  امش  نیرتهب 

هدشن هتفگ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  کی  چیه  قح  رد  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يارب  زج  ینخـس  نینچ 
.تسا

: تسا هدمآ  اه  باتک  نیا  رد  ثیدح  نیا 

؛ يراخب حیحص   . 1

؛ لبنح نب  دمحا  دنسم   . 2

؛ نیحیحصلا یلع  كردتسملا   . 3

ص:39

درخ شجنس  رد  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  www.Ghaemiyeh.comتماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 91زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


؛ هجام نبا  ننس   . 4

؛ يربکلا تاقبطلا   . 5

؛ باعیتسإلا  . 6

؛ يربکلا ننسلا   . 7

؛ دئاوزلا عمجم   . 8

؛ ءایلوألا هیلح   . 9

؛ هباغلا دسُأ   . 10

.رگید ياه  باتک  هرضنلا و  ضایرلا   . 11

مالـسلا امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دراد  ّتیحالـص  مدرم  يربهر  تماما و  يارب  هک  یـسک  اـهنت  مییوگب  رگا  تسیچ  اـم  هاـنگ  لاـح 
دیاـب دـننک  باـختنا  ییاوـشیپ  تماـما و  يارب  ار  یـسک  دـنهاوخب  اـه  نآ  دوـش و  راذـگاو  مـه  مدرم  هـب  رما  نـیا  رگا  یتـح  تـسا ؛

مزال ماما  رد  ار  اه  نآ  دنا و  هدرک  حرطم  مالک  ملع  رد  ّتنس  لها  هک  ییاه  هطباض  هک  ارچ  دننیزگرب ؛ ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.دوش یمن  ادیپ  بلاط  یبا  دنزرف  زج  یناسنا  چیه  رد  دنناد  یم  بجاو  و 

هیلع یلع  نانمؤم  ریما  یملع  ماقم  هاگیاج و  ةرابرد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلـص  ادـخ  لوسر  نانخـس  دـش  نایب  راصتخا  هب  نونک  ات  هچ  نآ 
ینارون نییآ  زا  عافد  رد  دناوت  یم  هک  یسک  نآ  هک  دوش  یم  هدافتسا  نانخس  نیا  زا  .دوب  مالسلا 

ص:40
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فرط زا  هک  تسوا  تسا و  مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دـنک  عفد  ار  هدـش  حرطم  ياه  ههبـش  دروایب و  ناهرب  لـیلد و  مالـسا 
ادخ لوسر  زا  سپ  هک  تسا  یسک  اهنت  هدش و  هداد  رارق  عجرم  اه  يریگرد  اه و  فالتخا  ۀمه  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یلص  ادخ  لوسر 

.دراد یمرب  نایم  زا  ار  اه  فالتخا  شراشرس  شناد  ملع و  اب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلص 

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  یملع  ماقم  رد  باحصا  نانخس 

رد ار  باحصا  ناگرزب  زا  یکی  نخس  طقف  ام  .دنا  هتفگ  يرایسب  نانخس  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  یملع  ماقم  هرابرد  باحـصا 
یملع تـمظع  رد  نیعباـت  ادـخ و  لوـسر  هباحـص  ناـگرزب  تداهــش  لـماش  مـالک  نـیا  هـک  مـیروآ  یم  ترــضح  نآ  لاـح  حرش 

.تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  فیصوت  رد  تاغللا  ءامسالا و  بیذهت  باتک  رد  يَوَون  ظفاح 

.دروآ مالسا  هک  دوب  یسک  نیتسخن  وا  .دوب  مدرم  هّجوت  دروم  نادباع  روهشم و  ناروالد  ینّابر ، ناملاع  زا  یکی  وا 

ادخ لوسر  زا  ثیدح  شـش  داتـشه و  دـصناپ و  وا  هک  ارچ  تسا ؛ یملع  تاجرد  نیرتالاب  رد  وا  شناد  ملع و  دـیوگ : هک  اج  نآ  ات 
رب ملسم  ثیدح و  ُهن  رب  يراُخب  .دنراد  رظن  قافتا  اه  نآ  زا  ثیدح  تسیب  رب  ملـسم  يراُخب و  هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یلص 

.دراد حیحص  رظن  ثیدح  هدزناپ 

ص:41
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نبا رمع ، نبا  دوعسم ، نبا  نینچمه  .دنا  هدرک  تیاور  وا  زا  هّیفنح  نب  دّمحم  نیسح و  نسح ، مالسلا ،  هیلع  یلع  ترـضح  دنزرف  هس 
هتخانش ناعبات  زا  رگید  یعمج  هَّللا و  دبع  نب  رباج  مقرا ، نب  دیز  دیعس ، وبا  ریبز ، نب  هَّللا  دبع  رفعج ، نب  هَّللا  دبع  یـسوم ، وبا  سابع ،

.دنا هدرک  تیاور  ثیدح  وا  زا  هدش 

.مینک یم  لقن  ثیدح  بلاط  یبا  نب  یلع  هنیدم ، مکاح  یضاق و  نیرتهب  زا  ام  دیوگ : هک  هدش  لقن  دوعسم  نبا  زا  یتیاور  رد 

زا شیپ  ینودقفت ؛  نأ  لبق  ینولـس  : » دیوگب دوش و  جراخ  وا  ناهد  زا  هلمج  نیا  هک  دشن  ادـیپ  یناسنا  چـیه  دـیوگ : یم  ّبیـسم  نبا 
.بلاط یبا  نب  یلع  زج  دیسرپب » نم  زا  دیهاوخ  یم  هچره  زا  مورب  امش  نایم  زا  هک  نیا 

رد هک  دنگوس  ادخ  هب  تسا و  هدش  اطعا  شناد  ملع و  هجرد  هد  زا  هجرد  ُهن  مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  دیوگ : سابع  نبا 
.تسا کیرش  نارگید  اب  وا  زین  رگید  هجرد  کی  نآ 

.میدرک یمن  هعجارم  وا  ریغ  هب  رگید  دش ، یم  تباث  نشور و  ام  يارب  بلاط  یبا  نب  یلع  فرط  زا  يزیچ  رگا  دیازفا : یم  يو 

بلاط یبا  نب  یلع  زا  هرّشبم -  ةرـشع  زا  يرگید  دارفا  نامثع و  رمع ، رکب ، وبا  باحـصا -  ناگرزب  شـسرپ  دیوگ : یم  يوََون  هاگنآ 
مالسلا امهیلع 

ص:42
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راکنا لباق  هدوب و  روهـشم  يرایـسب  دراوم  هدـیچیپ و  تالکـشم  رد  وا  ياـه  يرواد  ترـضح و  نآ  تاروتـسد  هب  اـه  نآ  هعجارم  و 
دندومن یم  لمع  وا  روتسد  هب  دندرک و  یم  عوجر  مالسلا  هیلع  یلع  هب  یملع  تالکشم  رد  باحصا  زا  ناگرزب  هک  لاح  .تسین (1)

لقع دنک ؛ هعجارم  اه  نآ  هب  تواضق  رما  رد  دشاب و  هتشاد  زاین  اه  نآ  زا  یکی  هب  ترضح  نآ  هک  هدشن  هدید  مه  هبترم  کی  یتح  و 
؟ دینک یم  يرواد  هنوگچ  امش  و  دنک ؟ یم  یمکح  هچ  اج  نیا  رد  ام 

باحصا زا  کی  چیه  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نتشادن  زاین 

هراشا

یم عوجر  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  یملع  تالکـشم  رد  باحـصا  زا  ناگرزب  همه  درک ، حیرـصت  يوََون  هک  هنوگ  نامه 
رکذ ینالوط  يراتفگ  رد  یسلدنا  مزح  نبا  زین  ار  يرایسب  دراوم  .تسا  هدرکن  هعجارم  اه  نآ  زا  کی  چیه  هب  ترـضح  نآ  دندرک و 

.تسا هلمج  نآ  زا  نارگید  هب  لکـشم  ّلح  يارب  اه  نآ  عوجر  نید و  ماکحا  لئاسم و  رد  هباحـص  ناگرزب  ینادان  لهج و  هک  هدرک 
دارفا زا  یکی  هب  مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دـیوگب  هک  درادـن  دوجو  زین  دروم  کـی  یّتح  مزح ، نبا  ینـالوط  راـتفگ  نیا  رد 

.تسا هدرک  هعجارم  تّما 

ص:43
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ماکحا و زا  يرایـسب  هک  دـنا  هدرک  فارتعا  رارقا و  باحـصا  زا  ناگرزب  هک  میتفای  هنوگ  نیا  اـه  باـتک  رد  اـم  دـیوگ : یم  مزح  نبا 
یم هک  تسا  روهـشم  هدیـسر  هراب  نیا  رد  هریره  وبا  زا  هک  یثیدح  .تسا  هدیـسرن  اه  نآ  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یلـص  ادـخ  لوسر  ّتنس 

مرگرــس زین  نـم  يراـصنا  ناردارب  دـندز و  یم  تـسد  يور  تـسد  يرتـشم  بـلج  يارب  اـهرازاب  رد  نـم  رجاـهم  ناردارب  : » دـیوگ
هب هن  دوب و  هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رازاب  هن  هک  یلاح  رد  دـندوب ،» دوخ  ياـه  ییاراد  اـه و  تورث  زا  يرادـهگن 

.دوب هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلص  ادخ  لوسر  مزالم  طقف  بش  زور و  وا  هکلب  درک ؛ یم  رکف  شیاه  ییاراد  لاوما و 

! رکب وبا  شناد  ملع و  هب  یهاگن  - 1

ثرا ةدش  نییعت  رادـقم  زا  رکب  وبا  دـیوگ : یم  هبعـش  نب  هریغم  هب  یعرـش  مکح  رد  رکب  وبا  زاین  هب  هراشا  اب  رگید  ياج  رد  مزح  نبا 
.دندرک ییامنهار  ار  وا  هبعُش  نب  هریغم  هملسم و  نب  دّمحم  تشادن و  یهاگآ  گرزبردام  يارب 

]![ دیسرپ هشیاع  شرتخد  زا  هک  نیا  ات  دوب  رادقم  هچ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلص  ادخ  لوسر  نفک  هک  تسناد  یمن  رکب  وبا  نیمه  نینچمه 

نارگید هب  هدوب و  لهاج  یعرـش  مکح  هب  باحـصا  ناگرزب  اـه  نآ  ۀـمه  رد  هک  دـنک  یم  رکذ  ار  يرگید  دراوم  یـسلدنا  مزح  نبا 
.دندرک یم  هعجارم 
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رمع فارتعا  - 2

ناذـئتسا ثیدـح  رد  يو  .درک  یم  فارتعا  دوخ  ینادان  لهج و  هب  يرایـسب  دراوم  رد  زین  رمع  دـیوگ : یم  یـسلدنا  مزح  نبا  هاگنآ 
.درک لوغشم  دوخ  هب  ارم  رازاب  رد  شورف  دیرخ و  هک  ارچ  مناد ؛ یمن  ار  هلأسم  نیا  نم  تفگ :

فارتعا دوخ  ینادان  هب  دندرک ، هاگآ  ار  وا  نارگید  درک و  مکح  مالسا ، نوناق  فالخ  رب  يرادراب  نز  ةرابرد  وا  هک  ینامز  نینچمه 
.درک

.تخاس شهابتشا  هّجوتم  ار  وا  سیق  نب  ّرح  دومن و  مشخ  نصح  نب  هنییع  رب  تهج  یب  يزور  نینچمه 

دوخ نطو  راید و  زا  نایدوهی  دومرف  رما  هک  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلـص  مرکا  ربماـیپ  مکح  زا  رکب  وبا  وا  زا  شیپ  رمع و  يرگید  دروم  رد 
.دندوب نادان  دنوش ، رود 

وا هب  فوـع  نمحرلا  دـبع  هک  نیا  اـت  تسناد  یمن  ار  هلآ  هیلع و  ّللا 
ـ�

ه یلـص  ادـخ  لوـسر  ناـمرف  نوعاـط ، هلأـسم  رد  رمع  نـینچمه 
.تخومآ

نیا اب  دومرف  یم  تئارق  ار  هروس  مادک  نابرق  رطف و  دیع  زامن  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلـص  ادـخ  لوسر  تسناد  یمن  رمع  هک  نیا  بلاج 
ادـخ لوسر  تئارق  رمع  هب  وا  دیـسرپ و  یثیل  دـقاو  وبا  زا  ور  نیا  زا  دـندوب ؛ هدـناوخ  ار  زامن  نیا  يدایز  ياه  لاـس  ترـضح  نآ  هک 

]![ تخومآ ار  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلص 
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لوسر نامرف  هب  ار  وا  نمحرلا  دبع  هک  نیا  ات  دـنک  راتفر  هنوگچ  نایـسوجم  اب  دـیاب  تسناد  یمن  رمع  دـیازفا : یم  یـسلدنا  مزح  نبا 
.درک هاگآ  نانآ  ةرابرد  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یلص  ادخ 

دیاش دوب و  هدرک  شومارف  تسناد و  یمن  دوب  یفورعم  روهشم و  مکح  کی  هک  ار  نیرحب  نایسوجم  زا  نتفرگ  جارخ  يو  یفرط ، زا 
.دوب هدرب  زین  يا  هرهب  لاوما  نیمه  زا 

زاـمن دـیابن  دوـش  ادـیپ  بآ  اـت  دـنک و  ممیت  دـیابن  بنج  درف  زگره  تفگ : یم  دوـب و  هدرک  شوـمارف  زین  ار  ُبنُج  مّمیت  مکح  رمع ،
.تخومآ وا  هب  ار  مّمیت  مکح  راّمع ، هک  نیا  ات  دناوخب 

.دندرک هاگآ  رما  تقیقح  هب  ار  وا  باحصا  هک  نیا  ات  دوب  نادرگرس  یلو  دنک ؛ میسقت  ار  هبعک  لاوما  تساوخ  یم  يو 

! نارگید نامثع و  شناد  ملع و  - 3

هـشیاع نیا  ...هدرک و  لمع  نینچ  نامثع  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  حرطم  ار  نارگید  ناـمثع و  شناد  ملع و  یـسلدنا  مزح  نبا  هاـگنآ 
 . ...تباث نب  دیز  نیا  ...رمع و  نب  هَّللا  دبع  مه  نیا  ...هصفح و  نیا  تسا و 

یمن ار  هلأـسم  بلاـط  یبا  نب  یلع  اـج  نیا  : » دـیوگب يا  هلأـسم  رد  مزح  نبا  هک  هدـشن  هدـید  مه  دروم  کـی  رد  یتح  دوجو  نیا  اـب 
يارب تسناد و 
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.دوب (1) ماکحألا  لوصا  یف  ماکحإلا  باتک  زا  میدروآ  هچ  نآ  دوش .» هاگآ  نآ  مکح  هب  ات  هدرک  هعجارم  يرگید  هب  نآ  مهف 

رمع فورعم  فارتعا  - 4

انـشآ وا  ۀـلمج  اب  ناکدوک  یتح  مدرم  ۀـمه  دوش و  یم  هدافتـسا  نآ  زا  لَثَم  ناونع  هب  یهاگ  هک  هدـنام  راـگدای  هب  يا  هلمج  رمع  زا 
: تفگ یفلتخم  دراوم  رد  رمع  هک  تسا  نیا  فورعم  هلمج  نآ  .دنا  هدینش  ار  نآ  ای  هدوب و 

؛ رمع کلهل  ّیلع  ول ال 

.دش یم  كاله  رمع  هنیآ  ره  دوبن  یلع  رگا 

: تفگ یم  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  رمع  یهاگ 

؛ نسحلا ابأ  ای  اهل  تسل  هلضعمل  ّللا 
�

ه یناقبأ  ال 

.یشاب هتشادن  روضح  وت  هک  یلکشم  رما  ره  رد  درادن  هگن  هدنز  ارم  دنوادخ  نسحلا ! ابا  يا 

: زا دنترابع  دنا ، هدرک  لقن  رمع » کلهل  ّیلع  ول ال  : » تفگ هک  ار  رمع  نخس  نیا  هک  ّتنس  لها  زا  یناملاع 

؛ ماّمه نب  قاّزرلا  دبع   . 1

؛ دیمح نب  دبع   . 2

ص:47
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؛ رذنملا نبا   . 3

؛ ِمتاح یبا  نبا   . 4

؛ یقهیب  . 5

؛ ّربلا دبع  نبا   . 6

؛ يربط ّبحم   . 7

.لاّمعلا (1) زنک  رد  يدنه  یقّتم   . 8

يرتشیب دراوم  رد  دـنا : هتفگ  ّتنـس  لها  گرزب  نایاوشیپ  رگید  ینُْطقراد و  يراُخب ، یناعنـص ، قاّزرلا  دـبع  نوچمه  يرگید  ناملاع 
هک درک  رما  رمع  دوب و  هدـش  انز  بکترم  هک  تسا  يا  هناوید  نز  نایرج  رد  هلمج  نآ  زا  هک  هدرک  يراج  نابز  هب  ار  هلمج  نیا  رمع 

ینادان هب  رمع  زین  رگید  ياـهاج  رد  .درک (2) يریگولج  مکح  نیا  زا  مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یلو  دـننک ؛ راسگنـس  ار  وا 
.میروآ یم  هنیمز  نیا  رد  ار  يواّنَم  نخس  هنومن  يارب  اما  تسین ؛ دراوم  نآ  رکذ  هب  زاین  هک  هدرک  رارقا  دوخ 

: دومرف هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  ار  یفیرش  ثیدح  يواّنَم 

ادری یّتح  اقرتفی  نل  ّیلع  عم  نآرقلا  نآرقلا و  عم  ّیلع 
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؛ ضوحلا ّیلع 

.دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  تمایق  رد  هک  يزور  ات  دوب  دهاوخ  یلع  اب  زین  نآرق  تسا و  نآرق  اب  یلع 

.تسا هدش  دراو  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلص  ادخ  لوسر  زا  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  ثیدح  نیا  حرش  رد  يو 

بلاط یبا  نب  یلع  هار  نیب  رد  یلو  دننک ؛ راسگنـس  ار  ینز  داد  روتـسد  رمع  هک  هدرک  لقن  نینچ  لبنح  نب  دمحا  دـیوگ : یم  هاگنآ 
.درک يریگولج  مکح  نیا  يارجا  زا  دنادرگرب و  ار  نز  نآ 

وا زا  ار  هلأسم  ات  داتسرف  ار  یـصخش  ور  نیا  زا  دهد ؛ یمن  ماجنا  تمکح  نودب  ار  يراک  چیه  یلع  تفگ : دیـسر  رمع  هب  ربخ  یتقو 
.دسرپب

: تفگ خساپ  رد  زین  بلاط  یبا  نب  یلع 

نع كردـی و  یّتح  مالغلا  نع  أربی و  یّتح  نونجملا  نع  هثالث : نع  ملقلا  عفر  : » لوقی هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلـص  ّللا 
�

ه لوسر  تعمـس  اـمأ 
؛» ظقیتسی یّتح  مئانلا 

هک یناـمز  اـت  هناوید  زا  تسا : هدـش  هتـشادرب  هورگ  هس  زا  فیلکت  : » دوـمرف هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  يا  هدینـشن  رگم 
رادـیب هک  ینامز  ات  تسا  باوخ  رد  هک  یـصخش  زا  دـسرب و  غولب  ّدـح  هب  هک  ینامز  اـت  كدوک  زا  دروآ ، تسد  هب  ار  شا  یتمـالس 

«. دوش
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: تفگ نینچ  مکح  نیا  ندیمهف  زا  دعب  رمع 

؛ رمع کلهل  ّیلع  ول ال 

.دش یم  كاله  رمع  دوبن  یلع  تواضق  نیا  رد  رگا 

: دیوگ یم  نایرج  نیا  رکذ  زا  سپ  يواّنَم 

نیا زا  ار  وا  بلاط  یبا  نب  یلع  درک و  مکح  نینچ  عالّطا ، نودـب  رکب  وبا  هک  داد  خر  اه  تواضق  هنوگ  نیا  زا  زین  رکب  وبا  ناـمز  رد 
: تفگ نینچ  دش و  بلاط  یبا  نب  یلع  تواضق  میلست  وا  دومن و  عنم  مکح 

(1) رکب ؛ وبأ  کلهل  یلع  ول ال 

.دش یم  كاله  رکب  وبا  هنیآ  ره  دوبن  یلع  رگا 

: تسا هتفگ  هدرک و  رارقا  دوخ  ینادان  هب  زین  وا  هک  میتفای  نامثع  هرابرد  ار  يدروم  اه  باتک  زا  یضعب  رد  زین  ام  هتبلا 

(2) نامثع ؛ کلهل  یلع  ول ال 

.دش یم  كاله  نامثع  هنیآ  ره  دوبن  یلع  رگا 

؟ دهد خساپ  ار  ههبش  دروایب و  ناهرب  لیلد و  نید ، نیا  تیناّقح  رب  دناوت  یم  یسک  هچ  نیاربانب 

ص:50
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میوش و هاگآ  رکب  وبا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تالاح  زا  میناوت  یم  اـجک  زا  مینک  یم  یگدـنز  مهدزناـپ  نرق  رد  نونکا  مه  اـم 
؟ مینک عوجر  وا  هب  مدرم  يربهر  تماما و  رما  يارب  ات  تسا  هتشاد  ار  یملع  ناوت  نیا  اه  نآ  زا  کی  مادک  میمهفب 

.منیزگرب تماما  يارب  ار  اه  نآ  زا  یکی  ّتنس -  لها  شور  قبط  میهاوخ -  یم 

؟ دش هاگآ  هلأسم  نیا  زا  ناوت  یم  هار  نیا  زا  زج  ایآ 

رورم خـیرات  رد  تسا  هداد  خر  نآ  ریغ  هچ  تواضق و  رما  رد  هچ  هک  ار  ییاه  هیـضق  اه و  ناـیرج  همه  هک  تسا  نیا  زج  اـم  هار  اـیآ 
ناناملسم ۀمه  قافتا  دروم  هک  تماما  رما  رد  تسخن  طرش  مینیبب  میهد و  صیخشت  ار  ناناملسم  ياوشیپ  ماما و  قیرط  نیا  زا  مینک و 

؟ تسا هتشاد  دوجو  یتیصخش  هچ  رد  هدوب  نادنمشناد  و 

؟ دوب رتشیب  مدرم  ۀمه  زا  يو  شناد  ملع و  هک  دوبن  یسک  اهنت  وا  ایآ  .تسوا  یگدنز  يایاضق  نیا  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  نیا 

؟ درک یمن  مکح  رتهب  همه  زا  مدرم  نیب  يرواد  تواضق و  رما  رد  ایآ 

؟ تسا هدشن  دراو  وا  ّقح  رد  اهراتفگ  نیا  اه و  نایرج  نیا  ایآ 

؟ دنتساوخ یمن  کمک  وا  زا  اه  تواضق  یملع و  تالکشم  رد  نارگید  ایآ 
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؟ دشاب هدرک  عوجر  يرگید  هب  يریگدای  يارب  دشاب و  هتخانشان  وا  يارب  يا  هلأسم  هک  دوش  یم  ادیپ  دروم  کی  یتح  ایآ 

؟ دندوبن دنمزاین  وا  ملع  هب  همه  دوبن و  مدرم  شناد  ملع و  زا  زاین  یب  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ایآ  هک  نیا  نخس  هاتوک 

ترضح نآ  نادرگاش  مالسلا و  هیلع  یلع  هلیسو  هب  شناد  ملع و  شرتسگ 

هک ترضح  نآ  نادرگاش  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  هلیسو  هب  یمالسا  مولع  مامت  هک  تفایرد  ناوت  یم  یبوخ  هب  خیرات  هب  هاگن  اب 
رد ار  هلأسم  نیا  ام  .دش  یم  رـشتنم  شخپ و  یمالـسا  ياهرهـش  هب  دندوب  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یلـص  ادخ  لوسر  ۀباحـص  ناگرزب  زا  همه 

اب ماش  نمی و  هفوک ، هرصب ، هکم ، هنیدم ، نوچمه  ییاهرهـش  ِمدرم  نامز  نآ  رد  هک  ارچ  میا ؛ هدرک  ثحب  لّصفم  روط  هب  دوخ  ياج 
.دنتشاد ییانشآ  مالسا 

هلیـسو هب  اـهنت  هدـش  رـشتنم  یمالـسا  ياهرهـش  نیا  هب  هک  یمولع  ماـمت  هک  دوـش  یم  نشور  هتفاـی  ماـجنا  تاـقیقحت  رظن و  تقد  اـب 
.تسا هدوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ود نیا  رد  ار  شیوخ  ياهبنارگ  رمع  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  تهج  نیدب  هفوک  هنیدم و  رهـش  رد  شناد  ملع و  شرتسگ 
.تخاس دنم  هرهب  شیوخ  نارک  یب  ملع  زا  ار  رهش  ود  نآ  ِمدرم  درک و  يرپس  رهش 
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نآ رد  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  ادخ  لوسر  گرزب  یباحص  هفوک ، هب  يرهاظ  تموکح  نامز  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دورو  زا  شیپ 
.تشاد تنوکس  رهش 

.دوب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نادرگاش  زا  زین  وا  هک  دوب  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  درگاش  ءادردلا  وبا  زین  ماش  رهش  گرزب  ملاع 

مولع تفای و  ماجنا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بتکم  درگاش  سابع ، نب  هَّللا  دـبع  طـسوت  زین  هّکم  هرـصب و  ياهرهـش  هب  ملع  راـشتنا 
.دش رشتنم  اهرهش  نآ  رد  یمالسا 

نآ ۀجیتن  هک  تشاد  رهش  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  دوب  يدایز  ياه  ترفاسم  زین  نمی  رهـش  هب  شناد  ملع و  رـشن  ببس 
.تسا ترضح  نآ  تسد  هب  نادْمَه  ۀلیبق  ندش  ناملسم 

هنیدـم انأ   » ثیدـح هلمج  زا  میدرک ؛ نایب  ار  اه  نآ  رت  شیپ  هک  دراد  زین  يرگید  ياهزایتما  لیاضف و  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 
تداهـش هدـش ، دراو  ٌهَیِعا�و » ٌنُذُأ  ا�هَیِعَت  َو   » هیآ ریـسفت  رد  هک  ییاه  تیاور  لیبق ، نیا  زا  يرگید  ثیداحا  همکحلا ، » راد  انأ  « ، » ملعلا

مولع شخپ  رشن و  ترضح و  نآ  قح  رد  فلتخم  ياه  نرق  رد  گرزب  ناملاع  هلآ و  هیلع و  ّللا 
�

ه یلص  ادخ  ربمایپ  باحـصا  ناگرزب 
درم اهنت  هک  تسا  نیا  رگ  نایب  دـهاوش  روما و  نیا  ۀـمه  راوگرزب ؛ نآ  تسد  هب  اه  يداـبآ  اهرهـش و  یماـمت  هب  یمالـسا  فراـعم  و 

شناد ملع و  نادیم 
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تسخن طرش  نیا  رب  انب  .تشاذگن  نادیم  نیا  هب  مدق  یسک  وا  زج  تسا و  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  تلیـضف  و 
.دوش یمن  ادیپ  سک  چیه  رد  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رد  زج  تماما  رما  رد 

ریزگان ّتنـس  لها  ور  نیا  زا  تسا ؛ نارگید  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ندوب  مّدـقم  يرترب و  يایوگ  دـهاوش  نیا  ۀـمه  نوچ  اما 
.دنهد هولج  غورد  دنیامن و  بیذکت  ار  اه  نآ  ای  هدرک و  فیرحت  ار  ثیداحا  هک  دنا  هدش 

انأ : » دومرف هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  ار  يروهـشم  فورعم و  ثیدح  دـینک ، هعجارم  يذـمِرت  حیحـص  هب  امـش  رگا  لاح 
زا يرایـسب  هک  نیا  اب  تفای  دـیهاوخن  باتک  نآ  رد  تسا » رهـش  نآ  ةزاورد  یلع  متـسه و  ملع  رهـش  نم  اـهباب ؛ یلع  ملعلا و  هنیدـم 

.دنناد یم  ربتعم  هدرک و  لقن  ار  ثیدح  نیا  نارگید  ینالقسع و  رجح  نبا  یطویس ، نیدلا  لالج  يرزج ، ریثا  نبا  نوچمه  ناگرزب 

ساـسا یب  غورد و  دـش  رکذ  هک  يدـهاوش  ثیداـحا و  نیا  ماـمت  دـیوگب  هک  تسا  هدـید  نیا  رد  ار  هراـچ  هیمیت  نبا  رگید  يوس  زا 
(1) تسا ؛ هدوبن  یلع  درگاش  سابع  نبا  تسا : هتفگ  هک  اج  نآ  ات  .تسا 

ص:54

.225  / 4 هّنسلا : جاهنم  ( . 1 - 1

درخ شجنس  رد  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  www.Ghaemiyeh.comتماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 91زکرم  هحفص 61 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4027/AKS BARNAMEH/#content_note_54_1
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا غورد  هتفرگ  ارف  یلع  زا  ار  شناد  ملع و  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  هک  نیا  دیوگ : یم  يو 

بیذـکت تسا » رهـش  نآ  ةزاورد  یلع  متـسه و  ملع  رهـش  نم  : » دومرف هک  ار  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلـص  مرکا  ربماـیپ  فورعم  ثیدـح  وا 
.تسا هدرک 

.میدرک هراشا  اه  نآ  زا  یضعب  هب  ام  هک  دنک  بیذکت  ار  يرایسب  ثیداحا  هدش  روبجم  نینچمه 

قافتا هب  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  تسا » بلاط  یبا  نب  یلع  اونـش  شوگ  نآ  هیعاولا ؛  نذُالا  وه  دیامرف « : یم  هک  یثیدـح  ةرابرد  يو 
: دومرف هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یلص  ادخ  ربمایپ  يرگید  ثیدح  رد  (1) درادن ]![ تقیقح  تسا و  یلعج  شناد  ملع و  لها 

؛ یلع مکاضقأ 

.تسا بلاط  یبا  نب  یلع  تواضق  رما  رد  امش  نیرتهب 

درک لالدتسا  نآ  رب  ناوتب  هک  تسا  ییاهدنس  دقاف  هدشن و  تباث  زگره  تسا و  غورد  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  هراب  نیا  رد  هیمیت  نبا 
.تسا (2) هدرکن  تیاور  فیعض  دنس  هب  یّتح  فورعم  ياهدنسم  روهشم و  ياه  ننس  رد  ار  ثیدح  نیا  سک  چیه  و 
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ياه باتک  دمحا و  دنسم  يربکلا ،  تاقبطلا  هجام ، نبا  ننس  یئاسَن و  ننس  يراُخب ، حیحـص  رد  ثیدح  نیا  میتفگ  ام  هک  یلاح  رد 
.تسا هدمآ  رگید 

رب مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  يرترب  دـهاوش و  نیا  تیناّـقح  رب  لـیلد  دوـخ  هّیمیت  نبا  طـسوت  ثیداـحا  نیا  نتـسناد  غورد  یفرط  زا 
.تسا نارگید 

نیتسخن اه  ههبـش  ندرک  فرطرب  ناهرب و  لیلد و  ندومن  اپرب  رد  ییاناوت  عورف و  لوصا و  هب  ندوب  ملاـع  رگا  هک  نیا  نخـس  هاـتوک 
ام دشاب ، دـننیزگ  یمرب  ماما  ناونع  هب  ار  وا  هک  یـسک  نآ  رد  طرـش  نیا  دـیاب  تسا و  تماما  يارب  ناناملـسم  نیب  قافتا  دروم  طرش 

.میتفاین مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زج  سک  چیه  رد  ار  طرش  نیا 

یلص ادخ  لوسر  هب  ار  یثیدح  طقف  اه  نآ  دنا ؟ هدرک  تیاور  رکب  وبا  ّقح  رد  ار  یثیدح  هچ  اه  لیلد  نیا  لباقم  رد  ّتنـس  لها  لاح 
: دومرف هک  دنا  هداد  تبسن  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه

؛ رکب یبأ  ردص  یف  هتببص  ّالإ و  ًائیش  يردص  یف  ّللا 
�

ه ّبص  ام 

.مداد لاقتنا  رکب  وبا  ۀنیس  هب  داد  رارق  نم  ۀنیس  رد  ادخ  هچ  نآ 

: دیوگ یم  مزح  نبا  هنوگچ  سپ  تسا ، حیحص  ثیدح ، نیا  رگا 

تخاس و یم  راکـشآ  ار  دوخ  یناداـن  تواـضق ، رما  رد  اـی  درک و  یم  هعجارم  نارگید  هب  تسناد و  یمن  ار  يداـیز  لـئاسم  رکب  وبا 
.تفرگ یم  ددم  نارگید  زا  لکشم  ّلح  يارب 
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.تسا غورد  ثیدـح  نیا  هک  تسا  هتفگ  تحارـص  اب  هدروآ و  تاعوضوملا  باـتک  رد  ار  ثیدـح  نیا  يزوج  نبا  هک  نیا  رب  نوزفا 
دنوادخ دینک ؟ یم  مکح  هنوگچ  امـش  الاح  .میتفاین  وا  یملع  ماقم  رکب و  وبا  ةرابرد  ار  يرگید  ثیدح  ثیدـح ، نیا  زج  ام  هتبلا  (1)

: دیامرف یم  لاعتم 

(2) َنوُمُکَْحت ؛» َْفیَک  ْمَُکل  ا�مَف  »

؟ دینک یم  يرواد  هنوگچ  دوش ؟ یم  هچ  ار  امش 

يریلد تعاجش و  - 2

: دیوگ یم  فقاوملا  حرش  بحاص  .تسوا  يریلد  تعاجش و  دنناد  یم  مزال  ماما  رد  ّتنس  لها  هک  یتفص  طرش و  نیمود 

رد هدرک و  عافد  مالـسا  نایک  تکلمم و  زا  ات  دـشاب  هتـشاد  ار  یفاک  ییاناوت  تردـق و  ماما  هک  تسا  مزـال  تهج  نیدـب  طرـش  نیا 
.دنک ظفح  ار  نید  مالسا و  ساسا  يروالد ، تعاجش و  اب  اه  گنج 

هیلع ّللا 
�

ه یلص  ادخ  لوسر  باکر  رد  اه  گنج  رد  یسک  هچ  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  خیرات  تاحفـص  تایاور و  هب  هعجارم  اب 
دیگنج یم  هلآ  و 
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.درک یمن  كرت  ار  گنج  ۀهبج  زگره  درک و  یم  تیامح  ادخ  نید  زا  تماهش  اب  و 

وا ریشمش  هب  نامیا ، ياه  هیاپ  ساسا و  دوب و  مدرم  نیرت  عاجش  یّنس  هعیش و  رواب  رب  انب  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نیا  يرآ ،
یمن ینیشن  بقع  دربن  هنحص  زا  هاگ  چیه  دش و  یم  هتشارفارب  وا  تسد  هب  اه  گنج  مامت  رد  مالسا  مچرپ  .دیدرگ  راوتـسا  مکحم و 

تشذگ یم  دوخ  ناج  زا  مالـسا  زا  عافد  يارب  هراومه  هکلب  دنک ؛ رارف  دربن  هزرابم و  نادیم  زا  هک  دشن  هدید  یگنج  چیه  رد  درک و 
.درک یم  تیامح  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یلص  ادخ  لوسر  زا  دوجو  مامت  اب  و 

نتفگ و ّدح  زا  هک  تسا  ناوارف  ردق  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ياه  یناشف  ناج  اه و  يراکادـف  هک  تفگ  ناوت  یم  تأرج  هب 
، ربیخ دـحا ، ردـب ، نوچ  ییاه  گـنج  رد  راوگرزب  نآ  هنوگچ  هک  مینیبب  قیمع  یهاـگن  اـب  دـیاب  هکلب  تسا ؛ هتـشذگ  ندرک  تیاور 

تعاجش رد  تسا  هتـسناوتن  سک  چیه  زورما  هب  ات  تهج  نیمه  هب  دنامب و  هدنز  مالـسا  ات  تشذگ  یم  دوخ  ناج  زا  بازحا  نینح و 
.دنک داجیا  يا  ههبش  کش و  ترضح ، نآ  يروالد  و 
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يرگداد تلادع و  - 3

هراشا

نیا رد  ام  .تسا  يرگداد  تلادع و  دنا ، هدرک  نایب  ماما  يارب  ّتنس  لها  هک  یموس  طرش  تفـص و  میتفگ ، رت  شیپ  هک  هنوگ  نامه 
مامت دنراد و  فارتعا  ثیداحا  نآ  ندوب  حیحص  هب  زین  ّتنس  لها  تسا ، ناناملسم  نایم  قافتا  دروم  هک  میراد  يرایسب  ثیداحا  هراب 

مالسلا امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلص  ادخ  لوسر  باحصا  نایم  رد  مدرم  نیرت  لداع  هک  دنهد  یم  تداهش  اه  نآ 
: مینک یم  افتکا  ثیدح  ود  رکذ  هب  طقف  هنیمز  نیا  رد  ام  .تسا 

: دومرف هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلص  ادخ  لوسر  .مکی  ثیدح 

؛ ءاوس لدعلا  یف  یلع  ّفک  یّفک و 

.تسا ناسکی  يرگداد  تلادع و  رد  یلع  تسد  نم و  تسد 

بحاـص لاّـمعلا ،  زنک  رد  يدـنه  یقّتم  دادـغب ،  خـیرات  رد  يدادـغب  بیطخ  قشمد ،  هنیدـم  خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  ار  ثیدـح  نیا 
.دنا (1) هدرک  تیاور  نارگید  هرّشبملا و  هرشعلا  بقانم  رد  هرضنلا  ضایرلا 
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلص  ادخ  لوسر  .مود  ثیدح 

ّللاب و
�

ه ًانامیإ  مهلّوأ  تنأ  شیرق : نم  دـحأ  اهیف  کمـصخی  عبـسب و ال  سانلا  مصخت  يدـعب و  هّوبن  ـال  هّوبنلاـب و  کمـصخا  یلع ! اـی 
؛ هّیزم ّللا 

�
ه دنع  مهمظعأ  هّیضقلاب و  مهرصبأ  هیعرلا و  یف  مهلدعأ  هّیوسلاب و  مهمسقأ  ّللا و 

�
ه رمأب  مهموقأ  ّللا و 

�
ه دهعب  مهافوأ 

وت .دـمآ  دـهاوخن  يربمایپ  رگید  نم  زا  دـعب  هک  ارچ  تسین ؛ وت  رد  تّوبن  ماقم  اهنت  یتسه  ربارب  نم  اب  تالامک  ۀـمه  رد  وت  یلع ! يا 
ینامیپ رد  يدروآ ، نامیا  ادخ  هب  هک  یتسه  یـسک  نیتسخن  اه  نآ  نایم  رد  دندوبن ؛ نینچ  شیرق  زا  کی  چیه  هک  يراد  ییاهزایتما 
میـسقت رد  وت  ینک ، یم  ارجا  ار  ادـخ  نامرف  هک  یتسه  یـسک  اهنت  شیرق  نایم  رد  یتسه و  اـه  نآ  نیرتاـفواب  يا  هتـسب  ادـخ  اـب  هک 

دزن رد  وت  يرترب  یتسه و  مدرم  نیرتانیب  تواضق  رما  رد  اه ، نآ  نیرت  لداع  مدرم  نایم  رد  اـه ، هدـننک  میـسقت  نیرتهب  لاوما  ندرک 
.تسا تمظعاب  گرزب و  سب  ادخ 

ضایرلا هدنراگن   (1) ءایلوالا ، هیلح  رد  یناهفصا  میعن  وبا  ار  ثیدح  نیا 
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رکذ نع  اوّفک  دیوگ : یم  رمع  هک  دنک  یم  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  ار  تیاور  نیا  رکاسع  نبا  .دـننک  یم  لقن  رکاسع  نبا  هرـضنلا و 
.دنک یم  لقن  زین  ار  ثیدح  نیا  زا  زارف  نیا  رکاسع  نبا  هاگنآ  ...یلع . 

نآ درک ، بلط  ار  يرتشیب  لام  لاملا ، تیب  میـسقت  ماگنه  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ردارب  لیقع  هک  هاگنآ  دیناد  یم  امـش  هّتبلا 
هدـمآ زین  ّتنـس  لها  ياه  باتک  رد  هک  يرگید  ياه  نایرج  داد و  ماجنا  شردارب  اب  دروخرب  رد  یّتح  ار  تلادـع  هنوگچ  ترـضح 

.مینک یم  يراددوخ  اه  نآ  رکذ  زا  ثحب  ندشن  ینالوط  تهج  هب  ام  تسا و  ترضح  نآ  تلادع  زا  یکاح  اه  نآ  ۀمه  هک  تسا 

هّیمیت نبا  هاگدید  - 1

هماّلع خساپ  رد  ار  وا  نانخس  هنومن  يارب  .دننک  یم  کیکـشت  هّیمیت  نبا  نوچمه  یناسک  تسین ، يدیدرت  چیه  هک  يدراوم  نینچ  رد 
یم تسا » مدرم  نیرت  عاجـش  مالـسلا  اـمهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  : » دـیوگ یم  هک  یّلح  هماـّلع  خـساپ  رد  يو  .دـینک  هظحـالم  یّلح 
ایآ مییوگ : یم  وا  خساپ  رد  ام  لاح  .تسادخ (1) لوسر  مدرم  نیرت  عاجش  هک  ارچ  درادن ؛ تقیقح  هدوب و  غورد  نخس  نیا  دسیون :

تعاجش هرابرد  ام  ثحب 

ص:61
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؟ دوب هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلص  ادخ  لوسر 

؟ دراد کش  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلص  مرکا  ربمایپ  تعاجش  رد  یسک  ایآ 

؟ رکب وبا  ای  تسا  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ایآ  هک  تسا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلص  ادخ  لوسر  نیـشناج  هفیلخ و  ةرابرد  ام  ثحب 
؟ رکب وبا  ای  تسا  مدرم  نیرت  عاجش  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ایآ 

ام لاح  تسا ، ماما  تعاجش  ناناملـسم  نیب  قافتا  دروم  مزال و  ياهطرـش  زا  یکی  هک  تسا  نآ  طیارـش  تماما و  هلأسم  رد  ام  نخس 
مدرم نیرت  عاجش  ناگمه  تسا و  هتشاد  دوجو  یسک  هچ  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  تفص  نیا  مینادب  میهاوخ  یم 

؟ دنناد یم  یسک  هچ  ار 

هتبلا دنک ؟ یم  هطلاغم  وا  ارچ  یتسار  هب  دـنک ؟ یم  هطلاغم  دـناشک و  یم  ههاریب  هب  ار  ثحب  هّیمیت  نبا  هنوگچ  هک  دـینک  یم  هظحالم 
وبا هک  دـنناد  یم  ّتنـس  لها  ناملاع  رگید  هّیمیت و  نبا  دوخ  هک  ارچ  درادـن ؛ شـسرپ  نیا  يارب  یخـساپ  اریز  تسا ؛ مولعم  نآ  ّتلع 
لتق هب  ار  رفن  کـی  یّتـح  دنتـسناوتن  ادـخ  هار  رد  زگره  ود  نآ  دـندرک و  یم  رارف  دربـن  هنحـص  زا  اـه  گـنج  رتـشیب  رد  رمع  رکب و 

.دنناسرب

.تسا هتشک  شریشمش  اب  ار  ادخ  نانمشد  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دیوگ : یم  رگید  ییاج  رد  ّللا 
�

ه همحر  یّلح  همالع 
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یکـش تسا » هتـشک  دوخ  ریـشمش  اب  ار  ادخ  نانمـشد  بلاط  یبا  نب  یلع   » هدش هتفگ  هک  نیا  دـیوگ : یم  نینچ  خـساپ  رد  هّیمیت  نبا 
! تسا هتشک  ار  راّفک  زا  یضعب  طقف  وا  هک  تسین 

هک تسین  يدـیدرت  چـیه  سپ  تسا ؟ هتـشک  ار  نارفاک  ۀـمه  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هتفگ  ّللا 
�

ه همحر  یّلح  هماّلع  اـیآ  یتسار  هب 
.تسا هدناسر  لتق  هب  ار  رافک  زا  يا  هّدع  مالسلا  هیلع  یلع  هک  هدوب  نیمه  زین  هماّلع  روظنم 

وبا دادقم ، هزمح ، ریبز ، رمع ، نوچمه : دندوب  روهـشم  تعاجـش  هب  اه  گنج  رد  هک  یناسک  دـیوگ : یم  يرگید  ياج  رد  هّیمیت  نبا 
.دنا هدناسر  لتق  هب  ریشمش  اب  ار  راّفک  زا  يدایز  ةّدع  زین  نارگید  کلام و  نب  ءارب  هحلط ،

؟ دنتسه راّفک  زا  هورگ  مادک  دنا  هدش  هتشک  رمع  تسد  هب  هک  ینارفاک  دسرپب : هّیمیت  نبا  زا  یسک  رگا 

تروص اعد  ۀلیـسو  هب  زین  یهاگ  تشک و  یم  یلع  هک  هنوگ  نامه  دوش ، یم  ماجنا  تسد  اب  یهاگ  لتق  دیوگ : یم  نینچ  خـساپ  رد 
.دریگ یم 

! درادن یعنام  چیه  نیا  دناسر و  لتق  هب  اعد  اب  ار  راّفک  زا  یهورگ  رمع  هک  تسا  هدرک  حیرصت  هّنسلا  جاهنم  باتک  رد  يو 

دایز مک و  نودب  باوج -  رد  تسوا ؟ تعاجش  ماما ، طرـش  نیمود  هک  ارچ  مینک ؛ یم  لاؤس  وا  زا  رکب  وبا  تعاجـش  زا  هک  هاگنآ  و 
-
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: دیوگ یم  نینچ 

رمع زا  رکب  وبا  تعاجش  هک  درک  دیابن  یکش  سپ  دشاب ؛ ینطاب  تعاجش  بلق و  تّوق  تسا  هدیدنسپ  نایاوشیپ  زا  هک  یتعاجش  رگا 
رس هب  شیرع (1)  رد  ربمایپ  اب  ردـب  گنج  رد  رکب  وبا  هک  ارچ  تسا ؛ رت  عاجـش  ریبز  هحلط و  یلع ، نامثع ، زا  زین  رمع  تسا و  رتشیب 

سپ .درک  یم  راکیپ  هزرابم  مزر و  ياه  نادـیم  رد  بلق  تّوق  نیمه  اب  وا  تسوا و  بلق  تّوق  هب  رکب  وبا  تعاجـش  نیارباـنب  .درب (2)
: دراد انعم  ود  تعاجش 

؛ دمهف یم  ار  نآ  يانعم  ینابز  برع  ره  هک  یتعاجش   . 1

! دوب اراد  ار  یتعاجش  نینچ  رکب  وبا  تسا و  بلق  تّوق  يانعم  هب  رگید  تعاجش   . 2

دیهاوخن هدیدن و  ار  نآ  یباتک  چیه  رد  امش  هک  دهد  یم  یباوج  دنک و  یم  نایب  نینچ  ار  رمع  رکب و  وبا  تعاجـش  هّیمیت  نبا  يرآ ،
اعد هلیـسو  هب  هکلب  دوبن ؛ شندب  وزاب و  رد  وا  تردق  هک  دیوگ  یم  یلو  دـنک ؛ یم  دادـملق  وجگنج  زرابم و  یناسنا  ار  رمع  وا  .دـید 

دوش یم  ماجنا  ندب  تردق  تسد و  هلیسو  هب  دربن  راکیپ و  هک  هنوگ  نامه  دیگنج و  یم  نارگید  اب  ندرک 
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! دریذپ یم  تروص  زین  ندرک  اعد  ۀلیسو  هب 

هک دـیوگ  یم  تسا و  هدیدنـسپ  ناـیاوشیپ  رد  هک  یبـلق  تعاجـش  ناـمه  یلو  دـناد ؛ یم  یعاجـش  ناـسنا  زین  ار  رکب  وـبا  هّیمیت  نـبا 
.تشادن يا  هرهب  دوب و  مورحم  ینطاب  تعاجش  نیا  زا  یلو  تشاد ؛ یمسج  تعاجش  یلع  اما  .تسوا  بلق  تّوق  هب  وا  تعاجش 

يانعم يارب  دیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و  تسرد  ام ، ياه  لالدتـسا  هک  مینک  یم  نیقی  هّیمیت  نبا  ساسا  یب  چوپ و  ياه  خساپ  اب 
! تسادخ هار  رد  ندیگنج  یعون  دوخ  زین  ندرک  اعد  هک  مییوگب  میبایب و  يرگید  يانعم  ادخ  هار  رد  ندیگنج  راکیپ و 

؟ دندرک یم  رارف  اه  گنج  رد  ارچ  سپ  دنتشاد  بلق  تّوق  ینطاب و  تعاجش  رفن  ود  نآ  رگا  هک  نیا  رب  هوالع 

هک تسا  یعطق  نانچ  بلطم  نیا  .دـندرک  رارف  هدومن و  یلاخ  ار  دربن  ۀنحـص  دـحا  گنج  رد  رمع  رکب و  وبا  هک  تسین  یکـش  چـیه 
، راّزب رکب  وبا  يربکلا ،  تاقبطلا  هدنـسیون  دعـس  نبا  یـسلایط ، دواد  وبا  نوچ  یناسک  دنراد ؛ فارتعا  نآ  هب  زین  ّتنـس  لها  نایاوشیپ 

باتک رد  ار  تقیقح  نیا  ّتنس  لها  ناگرزب  رگید  یـسِدْقَم و  ءایـض  رکاسع ، نبا  یناهفـصا ، میعن  وبا  ینُْطقراد ، ناّبِح ، نبا  یناربط ،
.دنا (1) هدروآ  ناشیاه 
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.دنداد حیجرت  ندنام  رب  ار  رارف  زین  ربیخ  گنج  رد  رمع  رکب و  وبا 

عمج یمثیه و  یسِدْقَم ، ءایض  یقهیب ، يروباشین ، مکاح  یناربط ، يربط ، راّزب ، هجام ، نبا  هبیش ، یبا  نبا  لبنح ، نب  دمحا  ار  ربخ  نیا 
.دنک یم  تیاور  میدرب  مان  هک  یناسک  ۀمه  زا  ار  اه  نآ  رارف  ربخ  لاّمعلا  زنک  رد  يدنه  یقّتم  .دـنا  هدرک  رکذ  ّتنـس  لها  زا  يدایز 
نینح گنج  رد  دیوگ : سابع  نبا  هک  هدرک  تیاور  حیحص  دنس  هب  ار  یثیدح  نیحیحصلا  یلع  كردتسملا  رد  يروباشین  مکاح  (1)

مالسلا امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دیگنج  یم  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلص  ادخ  ربمایپ  رانک  رد  درکن و  رارف  رازراک  نادیم  زا  هک  یسک  اهنت 
.تسا فورعم  مالسلا  هیلع  یلع  ینیرفآ  هسامح  زین  قدنخ  گنج  رد  .دوب (2)

: دومرف ار  فورعم  نخس  نآ  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلص  ادخ  لوسر  هک  دوب  دربن  نیا  رد 

(3) نیلقثلا ؛ هدابع  نم  لضفأ  قدنخلا  موی  یف  یلع  هبرضل 

.دراد يرترب  سنا  نج و  تدابع  رب  قدنخ  گنج  رد  یلع  تبرض  کی 

: دومرف شترضح  هک  نیا  ای 

ص:66
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(1) همایقلا ؛ موی  یلإ  هّمُالا  هدابع  نم  لضفأ  قدنخلا  موی  یف  یلع  هبرضل 

.تسا رترب  رتهب و  تمایق  زور  ات  تّما  مامت  تدابع  زا  قدنخ  گنج  رد  یلع  تبرض  کی 

نخس هدیکچ  - 2

.تلادع تعاجش و  ملع ، تسا : يرورض  مزال و  یگژیو  هس  ماما  يارب  ّتنس  لها  عبانم  هب  هجوت  اب  هک  میتفگ  رت  شیپ 

دعب ماما  ربمایپ و  نیشناج  ناونع  هب  ار  وا  مدرم  هک  یسک  هک  دنرواب  نیا  رب  دنراد و  رظن  قافتا  یگژیو  هس  نیا  هرابرد  ناناملسم  همه 
رد اه  یگژیو  نیا  زا  یکی  رگا  دشاب و  هتشاد  ار  مدرم  يربهر  تیحالـص  ات  دشاب  اراد  ار  یگژیو  هس  نیا  دیاب  دننک  یم  رایتخا  وا  زا 

.دوب دهاوخن  ماقم  نیا  قیال  یسک  نینچ  دشابن ، وا 

یم مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دوجو  رد  اهنت  ار  لیاضف  تالامک و  نیا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  نایم  رد 
.تسا هدشن  هدید  ناشیا  زا  ریغ  سک  چیه  دوجو  رد  یگژیو  هس  نیا  مینیب و 

اه یگژیو  نیا  زا  زین  رمع  رکب و  وبا  مییوگب  مینک و  ضرف  رگا 

ص:67
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مالـسلا هیلع  یلع  هک  مینک  یم  تباث  ّتنـس  لها  ربتعم  ياه  باتک  رب  دامتعا  اب  حضاو و  نشور و  ياه  لیلد  اب  ام  دنا ، هدوب  دنم  هرهب 
نآ يرترب  تابثا  اب  تسا و  هدوب  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  نایم  رد  مدرم  نیرت  لداـع  نیرت و  عاجـش  نیرت ، ملاـع 

.تسا رتراوازس  يربهر  تماما و  يارب  تّما  ۀمه  زا  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دنک  یم  مکح  لقع  نارگید ، رب  ترضح 

: دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

(1) يِّدِهَی ؛» ْنَّمَأ �ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَف  «َأ 

؟ دننک شتیاده  رگم  دوش  یمن  تیاده  هک  سک  نآ  ای  تسا  رت  هتسیاش  يوریپ  يارب  دنک  یم  تیاده  قح  هب  هک  یسک  ایآ 

هک دـنادن  رگا  هنومن  يارب  دـشابن و  هاگآ  زین  یعرف  مکح  کی  زا  یّتح  هدوب و  لهاج  یعرـش  لـئاسم  ماـکحا و  هب  یـسک  رگا  لاـح 
رد ار  صخـش  نیا  ناوت  یم  ایآ  دـندناوخ ، یم  ار  يا  هروس  هچ  نابرق  دـیع  ای  رطف و  دـیع  زامن  رد  هلآ  هیلع و  ّللا 

�
ه یلـص  مرکا  ربمایپ 

؟ دناوخ هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلص  ادخ  لوسر  نیشناج  داد و  رارق  ربمایپ  ياج 

زا هک  ییاه  ههبـش  ربارب  رد  دنک و  عافد  ءایبنالا  متاخ  تعیرـش  نید و  زا  حضاو  نشور و  ياه  لیلد  اب  دراد  تردـق  یـسک  نینچ  ایآ 
اه ّتلم 

ص:68
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؟ دننک یم  يرواد  هنوگچ  دوش ؟ یم  هچ  ار  نانآ  سپ  دشاب ؟ وگ  خساپ  دوش  یم  حرطم  فلتخم  ياه  نییآ  و 

! لضاف رب  لوضفم  حیجرت  ینایاپ ، نخس  - 4

نیا نوچ  هّیمیت  نبا  دـننام  يدرف  نیاربانب  .تسا  دنـسپان  حـیبق و  ملاع  رب  ملاع  ریغ  ندرک  مّدـقم  هک  دـنک  یم  مکح  یناسنا  ره  لـقع 
ترـضح تماما  هب  هک  درادن  يا  هراچ  تسا ، هدرک  دیکأت  رما  نیا  رب  هبترم  نیدنچ  هّنـسلا  جاهنم  باتک  رد  هتفریذـپ و  ار  لقع  مکح 

یعطق و دنـس  تهج  زا  هک  ار  یثیداحا  هدش  ریزگان  ور  نیا  زا  تسا ؛ ریذپانراکنا  لقع  مکح  نیا  اریز  دوش ؛ مزتلم  مالـسلا  هیلع  یلع 
ّتنس لها  ربتعم  ياه  باتک  رد  ثیدح  نیا  هچرگ  دروآ  يور  ییوگ  غورد  هب  تسا  راچان  وا  .دنادب  ساسا  یب  غورد و  هدوب ، ینیقی 
راکنا ار  یثیداحا  نینچ  لصا ، زا  هک  نیا  زج  يو  .دشاب  هدمآ  یعطق  حیحص و  ياهدنس  اب  ملسم  حیحـص  يراخب و  حیحـص  نوچمه 

یم زاب  نآ  ربارب  رد  ندـش  مزتلم  قح و  هب  فارتعا  زا  ار  يو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اـب  وا  ینمـشد  اریز  درادـن ؛ يرگید  هار  دـنک 
.دراد

يوس هب  دننک  یم  دیلقت  وا  زا  هناروکروک  هک  یناسک  زا  یـضعب  تسا  دـیما  مینک ، یم  نایب  لماک  لالدتـسا  اب  ار  قیاقح  نیا  ام  یلو 
.دشاب لیلد  تّجح و  يور  زا  دنوش  یم  هارمگ  كاله و  هک  اه  نآ  ات  دوش  مامت  اه  نآ  رب  تّجح  ای  دندرگ  زاب  قح 

ص:69

درخ شجنس  رد  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  www.Ghaemiyeh.comتماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 91زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


هک یناسک  نیا  رب  انب  دنناد ! یمن  حیبق  ملاع  رب  ار  ملاع  ریغ  میدقت  یلو  دـنراد ؛ فارتعا  ثیداحا  نیا  ندوب  حیحـص  هب  یناسک  يرآ ،
: دنتسه هورگ  ود  دنراد ، داقتعا  رمع  رکب و  وبا  تماما  هب 

هک دـنراد  لوبق  ار  تایاور  ثیداحا و  مامت  یلو  دـنناد ، یمن  حـیبق  هاگآ  ناسنا  رب  ار  هاـگآان  درف  میدـقت  هک  یناـسک  تسخن : هورگ 
.تسا هورگ  نیا  زا  ناهبزور  نب  لضف 

دننامه دنناد  یم  غورد  هدش  دراو  حیحـص  ياهدنـس  هب  هک  ار  یتایاور  یلو  دنراد ؛ لوبق  ار  یلقع  مکح  نیا  هک  یناسک  مود : هورگ 
.تسا هدرک  در  ار  ثیداحا  ۀمه  هک  هّیمیت  نبا 

هدرک و در  هدروآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تماما  رب  ّللا 
�

ه همحر  یلح  هماّلع  هک  ار  ییاه  لالدتـسا  هّیمیت  نبا  ناـهبزور و  نب  لـضف 
.دنا هدرک  باختنا  ار  یهار  مادک  ره 

نارگید رب  ماما  هک  تسین  بجاو  دیوگ : یم  يو  .دوش  یمن  دنـسپان  حیبق و  ياه  فرـصت  هب  ریزگان  هّیمیت  نبا  نوچمه  ناهبزور  نبا 
زا هک  تسا  هدرک  یمکح  نخـس ، نیا  اب  دوب و  دـهاوخن  حـیبق  دوش  مّدـقم  اناد  ناسنا  رب  نادان  يدرف  رگا  هکلب  دـشاب ؛ هتـشاد  يرترب 

.دنک یمن  مکح  نینچ  یلقع  بحاص  چیه  زیخاتسر  زور  ات  ناهج  شنیرفآ  يادتبا 

مامت یلو  هتفگ ؛ نخس  یلقع  مکح  نیا  قباطم  هّیمیت  نبا  فرط  نآ  زا 

ص:70
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.تسا هداد  رییغت  ار  ادخ  هار  رد  ندیگنج  نتشک و  تعاجش ، يانعم  هتسناد و  غورد  ار  حیحص  تایاور 

اه نآ  ۀـمه  هک  دوش  یم  نشور  ّتنـس  لها  ياه  باـتک  رگید  دـصاقملا و  حرـش  فقاوملا ،  حرـش  فقاوملا ،  باـتک  هب  هعجارم  اـب 
نیا دنناد و  یم  حیبق  ار  ملاع  رب  ملاع  ریغ  میدقت  یهاگ  .دننک  یم  مکح  هتسنادن  دنرادن و  ملع  دنیوگ  یم  هچ  نآ  هب  هدش و  ناشیرپ 
نیا زا  هن ؛ ای  تسا  حیبق  یلقع  ةدعاق  نیا  هک  دنناد  یمن  ایوگ  هدرک و  دیدرت  مکح  نیا  رد  یهاگ  دنرامش و  یم  حیحـص  ار  ثیداحا 

.دننک یم  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  ثحب  ور 

لاـح و ناـشیرپ  هلأـسم  نیا  رد  هنوگچ  هک  دوش  نشور  اـت  مینک  یم  لـقن  ار  فقاوملا  باـتک  بحاـص  یجیا  یـضاق  نخـس  نوـنکا 
ّتلع میناد  یم  اـم  یلو  دـنک ؛ یم  در  ار  نآ  هن  دـناد و  یم  حـیبق  ار  مـکح  نـیا  هـن  .تـسا  هدرک  راـیتخا  توکـس  هدـش و  نادرگرس 

.دیوگ یم  نخس  هتسنادن  درادن و  ملع  دیوگ  یم  هچ  نآ  هب  هک  تسا  نیا  وا  ینادرگرس 

نب یلع  رب  ار  رکب  وبا  اـیآ  و  دراد ؟ ییاوتف  هچ  رکب  وبا  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  يرترب  ةراـبرد  هک  دوش  یم  لاؤس  یجیا  یـضاق  زا  یتقو 
؟ هن ای  دراد  یم  مّدقم  بلاط  یبا 

؛ میربب یپ  رما  نیا  هب  میناوت  یمن  ام  تسا و  نوریب  اـم  ةدـهع  زا  يرگید  رب  ود  نیا  زا  یکی  يرترب  صیخـشت  دـهد : یم  خـساپ  نینچ 
باحصا یلو 
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هب وکین  نامگ  دنداد ، يرترب  یلع  رب  ار  اه  نآ  دـندرک و  مّدـقم  یلع  رب  ار  نامثع  رمع و  رکب ، وبا  هلآ  هیلع و  ّللا 
�

ه یلـص  ادـخ  لوسر 
! مینک یم  راذگاو  ادخ  هب  ار  رما  نیا  ام  .دنک  یم  توعد  ناشیا  شور  زا  يوریپ  هب  ار  ام  ربمایپ  باحصا 

.دناد یم  رما  نیا  لوئسم  ار  باحصا  هدرک و  رارف  تقیقح  نایب  زا  خساپ  نیا  اب  وا 

تسین يزاین  تشاد و  دهاوخن  يدوس  هلأسم  نیا  رد  ندرک  ثحب  رگید  دیا  هداد  امش  هک  یخساپ  نیا  اب  تفگ : دیاب  یجیا  یضاق  هب 
زاغآ زا  هکلب  دیروایب ؛ تسا  مالک  ملع  ياه  باتک  نیرت  مهم  زا  هک  دوخ  باتک  رد  ار  بلطم  نیا  هتخادنا و  تمحز  هب  ار  دوخ  امش 

رد يرظن  دوخ  تساه و  نآ  لمع  قبط  نامداقتعا  میدرک و  يوریپ  اه  نآ  زا  مه  ام  دـندرک ، نینچ  باحـصا  هک  دـییوگب  دـیاب  مالک 
.میرادن هلأسم  نیا 

يدوز هب  دندرک ، متـس  هک  یناسک  و  «، » میدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  ِنآ  زا  ام   » تسا و هنوگ  نیا  هراومه  نانآ  شور  يرآ ،
هلآ و هیلع و  ّللا 

�
ه یلـص  دّمحم  ترـضح  ام  رورـس  اقآ و  رب  ادخ  تاولـص  و  دندرگ » یم  زاب  هاگیاج  نیمادک  هب  هک  تسناد  دـنهاوخ 

.داب وا  كاپ  نادناخ 
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همان باتک 

فلا

.میرک نآرق 

.نانبل توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  يدیبز ، نیقتملا : هداسلا  فاحتا  . 2

لاس 1406. مود ، پاچ  توریب ، یبرع ، باتکلا  راد  يدمآ ، دّمحم  نب  یلع  ماکحألا : لوصا  یف  ماکحإلا  . 3

لاس 1415. مکی ، پاچ  نانبل ، توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  ّربلا ، دبع  نبا  باعیتسإلا : . 4

.نانبل توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  ریثا ، نبا  هباغلا : دسُأ  . 5

لاس 1406. مود ، پاچ  نانبل ، توریب ، یمالسإلا ، بتکملا  يراق ، یلع  الم  هعوضوملا : رابخألا  یف  هعوفرملا  رارسألا  . 6

، مکی پاچ  رـصم ، يربکلا ، هیراجتلا  هبتکم  یتوریب ، توحلا  شیورد  نب  دّـمحم  بتارملا : هفلتخم  ثیداحأ  یف  بلاـطملا  ینـسأ  . 7
لاس 1355.

ب

لاس 1408. مکی ، پاچ  نانبل ، توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  ریثک ، نب  لیعامسا  ءادف  یبا  ظفاح  هیاهنلا : هیادبلا و  . 8
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ت

لاس 1411. مکی ، پاچ  ناریا ، مق ، یضر ، فیرش  تاروشنم  زا  یطویس ، نیدلا  لالج  ءافلخلا : خیرات  . 9

لاس 1417. مکی ، پاچ  نانبل ، توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  يدادغب ، بیطخ  دادغب : خیرات  . 10

، نسح نب  یلع  مساقلا  یبا  ظفاح  قشمد : هنیدم  خیرات  . 12 .یناجرج یشرق  یمهس  میهاربا  نب  فسوی  نب  هزمح  ناجرج : خیرات  . 11
لاس 1415. توریب ، رکفلا ، راد  رکاسع ، نبا  هب  فورعم 

هـسسؤم رکاسع ، نبا  هب  فورعم  نسح ، نب  یلع  مساقلا  یبا  ظفاح  قشمد : هنیدم  خـیرات  نم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  همجرت  . 13
.توریب يدومحم ،

.نانبل توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  یبهذ ، ظاّفحلا : هرکذت  . 14

لاس 1385. رصم ، یبلح ، یباب  یفطصم  هعبطم  هبتکم و  تکرش  يرشخمز ، فاّشکلا : ریسفت  . 15

لاس 1412. توریب ، هفرعملا ، راد  يربط ، ریرج  نب  دّمحم  نآرقلا :) ریسفت  یف  نایبلا  عماج   ) يربط ریسفت  . 16

.موس پاچ  توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  يزار ، رخف  ماما  ریبکلا :) ریسفت   ) يزار رخف  ریسفت  . 17
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لاس 1402. رصم ، هیدوعسلا ، هسسؤم  یندم ، هعبطم  يربط ، ریرج  نب  دّمحم  راثآلا : بیذهت  . 18

لاس 1416. مکی ، پاچ  نانبل ، توریب ، رکفلا ، راد  يوََون ، تاغللا : ءامسألا و  بیذهت  . 19

لاس مجنپ ، پاچ  نانبل ، توریب ، هلاسرلا ، هسـسؤم  يزم ، فسوی  جاجحلا  یبا  نیدلا  لامج  لاجرلا : ءامـسا  یف  لامکلا  بیذـهت  . 20
.1415

ج

لاس 1417. مکی ، پاچ  توریب ، رکفلا ، راد  ریثا ، نبا  لوصُألا : عماج  . 21

لاس 1401. مکی ، پاچ  رکفلا ، راد  یطویس ، نیدلا  لالج  ریغصلا : عماجلا  . 22

ح

لاس 1418. مکی ، پاچ  نانبل ، توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  یناهفصا ، میعن  وبا  ءایلوألا : هیلح  . 23

د

لاس 1421. مکی ، پاچ  توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  یطویس ، نیدلا  لالج  روثأملاب : ریسفتلا  یف  روثنملا  ّردلا  . 24

ر

، توریب هّیملع ، بتکلا  راد  يربط ، نیدلا  ّبحم  هرضّنلا : ضایرلا  . 25
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.نانبل

ز

لاس 1418. نانبل ، توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  یمصاع ، دّمحم  نب  دمحا  یتأ : له  هروس  حرش  یف  یتفلا  نیز   26

س

لاس 1403. مود ، پاچ  نانبل ، توریب ، رکفلا ، راد  يذمِرت ، هروس  نب  یسیع  نب  دّمحم  يذمِرت : ننس  . 27

ش

لاس 1412. مکی ، پاچ  ناریا ، مق ، یضر ، فیرش  تاروشنم  زا  یناجرج ، فیرش  دّیس  فقاوملا : حرش  . 28

لاس 1414. نانبل ، توریب ، هفرعملا ، راد  ینالطسق ، هّّیندللا : بهاوملا  حرش  . 29

لاس 1387. مود ، پاچ  نانبل ، توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا : جهن  حرش  . 30

ص

.رصم هرهاق ، هرهاقلا ، هبتکم  یّکم ، یمتیه  رجح  نبا  هقرحملا : قعاوصلا  . 31
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ف

لاس 1418. نانبل ، توریب ، رکفلا ، راد  یملید ، هیوریش  نب  رادرهش  نب  هیوریش  رابخألا : سودرف  . 32

.ینابیش لبنح  نب  دمحا  مالسلا : هیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  . 33

لاس 1415. مکی ، پاچ  نانبل ، توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  يوانَم ، ریغصلا : عماجلا  حرش  یف  ریدقلا  ضیف  . 34

ك

لاس 1419. مکی ، پاچ  نانبل ، توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  يدنه ، یقّتم  لاّمُعلا : زنک  . 35

م

لاس 1412. نانبل ، توریب ، رکفلا ، راد  یمثیه ، رکب  یبا  نب  یلع  نیدلا  رون  ظفاح  دئاوفلا : عبنم  دئاوزلا و  عمجم  . 36

لاس 1411. مکی ، پاچ  نانبل ، توریب ، هیملعلا ، بتکلا  راد  يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا : یلع  كردتسملا  . 37

لاس 1411. مکی ، پاچ  نانبل ، توریب ، رکفلا ، راد  يزیربت ، بیطخ  حیباصملا : هاکشم  . 38

لاس 1404. مود ، پاچ  ثارتلا ، ءایحا  راد  یناربط ، یمخل  دمحا  نب  نامیلس  ریبکلا : مجعملا  . 39
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لاس 1214. مود ، پاچ  نانبل ، توریب ، ءاوضألا ، راد  یلزاغم ، نبا  بقانملا : . 40

لاس 1409. مود ، پاچ  رصم ، هرهاق ، هیمیت ، نبا  هبتکم  یناّرح ، هّیمیت  نبا  هّیوبنلا : هّنسلا  جاهنم  . 41

لاس 1415. مکی ، پاچ  نانبل ، توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  يزوج ، نبا  تاعوضوملا : . 42

ن

.یفنح يدنرز  فسوی  نب  دّمحم  نیدلا  لامج  نیطمّسلا : ررد  مظن  . 43

.ش لاس 1387  مکی ، پاچ  مق ، یمالسا ، قیاقح  زکرم  ینالیم ، ینیسح  یلع  دیس  تلزنم : ثیدح  هب  یهاگن  . 44
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Imamate of the Commander of the Faithful, Amir al-Mu'minin (peace be upon ( 16)
him), Scaled by Intellect
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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