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« نیعبرا ترایز   » زا ییاه  سرد 

هراشا

(1)« نیعبرا ترایز   » زا ییاه  سرد 

! نک ما  يرای  ادخ  ناگدنب  زا  ییادز  لهج  هار  رد  . 1

يرکف ياه  یکیرات  ةدنیادز  یقالخا و  لیاضف  مّلعم  تیدوبع و  راگزومآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ص:4

ص589و590. لامعألا ، لابقإ  سوواط ، نب  یسوم  نب  یلع  - . 1
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رـشب تیاده  غارچ  نایوما ، ةدکتملظ  ربارب  رد  هک  دندوب  راوگرزب  نیمه  دـنا و  تالامک  تداعـس و  يوس  هب  هتـسیاش  ياه  ناسنا  ناوراک  يامنهار  و 
: دندرک اوسر  ار  يوما  مالسا  دندش و 

.َِهلالَّضلا ِهَْریَح  َِهلاهَْجلا َو  َنِم  َكَدابِع  َذِْقنَتْسَِیل  َکِیف  ُهَتَجْهُم  َلََذب  َو 

.دشخب تاجن  یهارمگ  ینادرگرس و  ینادان و  زا  ار  تناگدنب  ات  دیشخب  وت  هار  رد  ار  شبلق  نوخ  نیسح ] ایادخ ، ]

! مشورفن ایند  هب  ار  ترخآ  ات  نک  ما  يرای  . 2

رد .تسا  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  اب  نایدـیزی  تفلاخم  تلع  نییبت  نایوما و  ياه  تیانج  ياه  هشیر  هب  نتخادرپ  نیعبرا ، ترایز  مهم  ياه  سرد  زا 
، نیعبرا فیرش  ترایز  زا  ینارون  یترابع 

ص:5
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: تسا هدش  یفرعم  كدنا ، ییاهب  هب  ایند  اب  ترخآ  نید و  ۀلماعم  ایند و  هب  ندش  هتفیرف  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  نانمشد  ینمشد  تلع  نیرت  یلصا 

.ِسَکْوَْألا ِنَمَّثلِاب  ُهَتَرِخآ  يَرَش  یَنْدَْألا َو  ِلَذْرَْألِاب  ُهَّظَح  َعاب  اْینُّدلا َو  ُْهتَّرَغ  ْنَم  ِْهیَلَع  َرَزاوَت  ْدَق  َو 

.دنتخورف ایند  تسپ  زیچان  عاتم  هب  ار  ناشترخآ  ةرهب  دندش و  ایند  رورغم  هک  دندوب ]  ] یمدرم اه ] ن�  ]

! مشاب داهج  لها  سفن  نیرخآ  ات  هک  نک  ما  يرای  . 3

تسا حضاو  ُرپ  .تسا  يداهج  یگدنز  يداهج و  تیبرت  يارب  شالت  تسا ، هدش  هراشا  نآ  هب  نیعبرا  فیرش  ترایز  رد  هک  اروشاع  سرد  نیرت  مهم 
: تسا یهلا  یتمارک  ناونع  هب  تداهش  نتشادرواب  تداهش و  اب  گرم  يوزرآ  هکلب  گرم ، زا  ندیسارهن  یسدقم ، شالت  نینچ  ةرمث  هک 

ص:6
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َْنباَی َْکیَلَع  ُمالَّسلَأ  ...ِهَداعَّسلِاب  ُهَتْوَبَح  ِهَداهَّشلِاب َو  ُهَْتمَرْکَأ  َکـِتَمارَِکب  ُِزئاـْفلا  ...َکُِّیلَو  ُهَّنَأ  ُدَهْـشَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَأ  ...ِدـیِهَّشلا  ِمُولْظَْملا  ِْنیَـسُْحلا  یَلَع  ُمـالَّسلَأ 
 . ...ُنیِقَْیلا َكاتَأ  یَّتَح  ِِهلِیبَس  ِیف  َتْدَهاج  ِهللا َو  ِدْهَِعب  َْتیَفَو  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ...ِهللا  ِلوُسَر 

ضیف هب  ار  وا  وت  .دـش  راگتـسر  تمَرَک  فطل و  هب  هک  ...تسوت  ّیلو  ترـضح ، نآ  هک  مهد  یم  یهاوگ  ایادـخ ]،  ] ...دیهـش مولظم  ِنیـسح  رب  مـالس 
هب هک  مهد  یم  تداهش  ملسو ...  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ...يدنادرگ  صوصخم  تداعس  هب  یتشاد و  یمارگ  تداهش 

...يدرک داهج  سفن  نیرخآ  ات  شهار  رد  يدنام و  رادافو  تداهش ] لبق  رد   ] ادخ اب  تدهع 

ص:7
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! منک ربص  اه  یتخس  اهالب و  رب  لماکت ، يارب  ات  نک  مکمک  . 4

ۀمانیگدـنز هب  ارذـگ  یهاگن  اب  .تسادـخ  هب  ناسنا  ةدـننک  کـیدزن  حور و  ةدـنهد  شرورپ  كولـس و  لـماکت و  ۀـنایزات  یناـمرآ ، تالکـشم  ـالب و 
؛ دـنا هتفای  تسد  ییالاو  ماقم  نینچ  هب  ربص  نامیا و  هارهاش  زا  ناراوگرزب  نیا  هک  میبای  یمرد  ینـشور  هب  ناـشیا ، ناراـی  مالـسلا و  هیلع  ادهـشلادیس 

: دنا هدش  شیامزآ  اسرف  تقاط  ياه  یتخس  اهالب و  اب  هکارچ 

.ِتابُرُْکلا ِریِسَأ  یَلَع  ُمالَّسلَأ 

.تساه کشا  ۀتشک  اه و  یتخس  ریسا  هک  یماما  رب  مالس 

! نک مبیصن  ار  ناتبئاصم  رب  کشا  تمعن  اقآ ، . 5

هب ار  یناسنا  فطاوع  ۀمه  دندز و  مقر  ار  یعامتجا  یحالـصا  تکرح  نیرت  میظع  اه ، تبیـصم  اهالب و  عاونا  لمحت  اب  ناشیا ، نارای  نادیهـش و  دیس 
.دش دهاوخ  ناشیافواب  نارای  ناشیا و  راثن  مَد  هب  مَد  ترضح ، نآ  ناقشاع  ياه  کشا  لیس  ور  نیازا  دندرک ؛ بلج  دوخ 

ص:8
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ندرکوگزاب دراد و  رب  رد  يرایسب  فراعم  هک  تسا  حلاص  یلمع  هدیدنـسپ و  یتدابع  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  بئاصم  رب  هیرگ  عیـشت ، گنهرف  رد 
تیمولظم يارب  هیرگ  مینک : یم  هدنسب  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  رب  هیرگ  عاونا  نایب  هب  طقف  راتـشون  نیا  رد  نیاربانب  دجنگ ؛ یمن  لاجم  نیا  رد  اه  نآ 

هیرگ هللا و  یلا  برق  يارب  تدابع  ناونع  هب  هیرگ  ترضح ، نآ  ِيرای  يارب  هیرگ  ترضح ، نآ  نانمشد  ِيزاساوسر  يارب  یسایس  ۀیرگ  ترضح ، نآ 
.ناهانگ ندش  هدوشخب  يارب 

: تسا یناعم  نیمه  زا  هتفرگرب  نیعبرا ، فیرش  تایز  رد  ِتارَبَْعلا » ِلِیتَق   » يابیز ریبعت 

.ِتارَبَْعلا ِلِیتَق  ...یَلَع  ُمالَّسلَأ 

.تساه کشا  ۀتشک  ...هک  یماما  رب  مالس 

! مشابن فرط  یب  توافت و  یب  نارگمتس ، هانگ و  لباقم  رد  ات  نک  مکمک  . 6

یناور یحور  متس  یگداوناخ ، متس  يدرف ، متس  دنتشاد : اور  ناشنارای  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ّقح  رد  اراه  متس  عاونا  اروشاع  يارجام  رد  نایوما 

ص:9
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ناگدازآ نانمؤم و  ۀمه  هب  یخیرات  ییاه  متس  هکلب  یصخش ، ییاه  متس  اهنت  هن  اه  نیا  .يداصتقا  متس  یسایس و  متـس  یخیرات ، متـس  یمـسج ، متس 
.مینک یم  نیرفن  نعل و  ار  نارگمتس  نآ  خیرات  نایاپ  ات  ام  لیلد  نیمه  هب  تسا و 

فرط یب  ِدارفا  تیاضر  توکس و  .تسا  هدوب  ناناملسم  يارب  هدنشک  يدرد  خیرات ، لوط  رد  زین ، نآ  ربارب  رد  یتوافت  یب  هانگ و  متـس و  هب  تیاضر 
متس ملظ و  همه  نیا  زا  راجزنا  ترفن و  هک  دناد  یم  ماما  دوخ و  قح  ماما ، ِرئاز  هک  تساجنیا  .دوب  دهاوخ  لطاب  ۀهبج  عفن  هب  تیاهنرد  توافت ، یب  و 

: دنا هدش  نیرفن  نعل و  يدارفا  نینچ  نیعبرا ، ترایز  رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دنک و  نایب  نعل  نیرفن و  تروص  هب  ار 

 .ِ ِِهب ْتَیِضَرَف  َِکلَِذب  ْتَعِمَس  ًهَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َکَمَلَظ َو  ْنَم  ُهللا  َنََعل  َو 

.دنداد تیاضر  نآ  هب  دندینش و  ار  مالسلا ]  هیلع  ادهشلادیس  هب  اه  ملظ   ] نآ ربخ ]  ] هک یهورگ  رب  ادخ  تنعل  درک و  متس  وت  هب  هک  نآ  رب  ادخ  تنعل 

ص:10
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! مشاب كاپ  یلسن  زاس  هنیمز  ات  امرف  مددم  . 7

نید و اب  هزرابم  لماوع  زا  هک  نانچمه  تسا ؛ تدـالو  یکاـپ  یگداوناـخ و  تلاـصا  ینید ، یب  دادبتـسا و  ملظ و  ربارب  رد  یگداتـسیا  مهم  لـماوع  زا 
: تسا یگداوناخ  تلاصا  تباجن و  نتشادن  یگدولآ و  ینید ، ناربهر 

 . ...اهِساْجنَِأب ُهَِّیلِهاَْجلا  َکْسِّجَُنت  َْمل  ِهَرِهاّطلا  ِماحْرَْألا  ِهَِخماّشلا َو  ِبالْصَْألا  ِیف  ًارُون  َْتنُک  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ 

 . ...درکن هدولآ  ار  وت  تیلهاج ، يدوب و  تنیط  كاپ  ناردام  ماحرا  هبتر و  یلاع  ناردپ  بالصا  رد  یهلا ] راونا  زا   ] يرون وت  هک  مهد  یم  یهاوگ 

.تشاد میهاوخ  شقن  كاپ  یلسن  يریگ  لکش  رد  لئاضف ، هب  ندش  هتسارآ  ناهانگ و  زا  دوخ  ریهطت  اب  ام  زا  کی  ره  ًاعطق 

! مشاب هدامآ  نات  يرای  يارب  هشیمه  ات  نک  مکمک  . 8

ناشیا هار  رد  يراثن  ناج  عافد و  يارب  هشیمه  دراد و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  باکر  رد  اپ  هعیش 

ص:11
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: میناوخ یم  نیعبرا  فیرش  ترایز  رد  .دنک  یمن  ینیشن  بقع  دوخ  ياه  نامرآ  زا  لاح ، چیه  رد  سپ  تسا ؛ هدامآ 

.ْمُکِّوُدَع َعَم  ْمُکَعَم ال  ْمُکَعَمَف  ْمَُکل  ُهللا  َنَذْأَی  یَّتَح  ٌهَّدَعُم  ْمَُکل  ِیتَرُْصن  ...َو  ٌنِمُْؤم  ْمُِکب  یِّنَأ  ُدَهْشَأ  ...یِّمُأ  َْتنَأ َو  ِیبَِأب 

يارب  ] ادخ هک  ینامز  ات  تسا  اّیهم  امش  يارب  نم  يرای  ...و  مراد  نامیا  امـش  تیناقح ] تماما و   ] هب نم  هک  مهد  یم  تداهـش  وت ! يادف  مردام  ردپ و 
.امش نانمشد  اب  هن  متسه ، امش  اب  هتبلا  سپ  دهد ؛ نذا  مئاق ] روهظ 

ص:12
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! يریگب ار  متسد  ما  هدمآ  اقآ ، . 9

ار متـسد  ما  هدـمآ  اقآ ! : » هک تسا  هدادـلد  ره  لد  فرح  نیا  دنباتـش و  یم  البرک  يوس  هب  هناقاتـشم  اما  یتخـس ، اـب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نارئاز 
ییایند و ياه  تجاح  يارب  دنوادخ ، هاگشیپ  رد  ات  تسا  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  زا  تعافـش  تساوخرد  نیعبرا ، ترایز  فادها  زا  یکی  .يریگب »

: دننک نامتعافش  يونعم  ياه  ماقم  هب  یبایتسد 

.يِدِّیَس ای  ِهللا  َیلِإ  ًاعیِفَش  ِیل  ْنُکَف  ًاقاتْشُم  َُکْتئِج  َكُِرئاز  ِهللا َو  ُْدبَع  َيالْوَم  ای  اَنَأ 

! شاب معیفش  ادخ  هاگرد  رد  نم ، ياقآ  يا  سپ  متفاتش ؛ ناتیوس  هب  قایتشا ، اب  هک  متسه  امش  رئاز  ادخ و  ةدنب  نم  نم ، يالوم  يا 

ص:13
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مالسلا هیلع  ادهشلادیس  ترایز  تلیضف  هد 

یتشهب ياهتمعن  تشهب و  . 1

(1)« .تسوا يارب  تشهب  دنک ، ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  هکره  : » دنا هدومرف  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ِیسردایرف  . 2

تایح لاح  رد  ار  وت  سکره  مدنزرف ... ،  : » مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ناشنت ، ةراپ  هب  باطخ  تسا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تراشب  نیا 
(2)« .مشخب شتاجن  ناهانگ  زا  منک و  ترایز  تمایق  رد  ار  وا  هک  تسا  نم  رب  دنک ، ترایز  تداهش )  ) تامم و 

ص:14

ص88. ج3 ، مالسلا ،  مهیلع  نیموصعملا  تارایز  ۀعوسوم  مالسلا ،  هیلع  يداه  ماما  ۀسسؤم  - . 1

ص88. ج3 ، مالسلا ،  مهیلع  نیموصعملا  تارایز  ۀعوسوم  مالسلا ،  هیلع  يداه  ماما  ۀسسؤم  - . 2
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ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هارمه  ةرمع  رازه  جح و  رازه  باوث  . 3

ار وا  یـسک  ایآ  : » دندیـسرپ دنتـسیرگ و  ترـضح  درک ، وگزاب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  يارب  ار  البرک  ناتـساد  لیئربج  هک  یماـگنه 
.دندیسرپ ترضح  نآ  رئاز  باوث  زا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  .دننک » یم  ترایز  ار  وا  نابیرغ  : » دومرف یحو  ۀتـشرف  دنک »؟ یم  ترایز 

(1)« .تسامش اب  هارمه  ةرمع  رازه  جح و  رازه  باوث  ةزادنا  هب  شباوث  : » داد خساپ  لیئربج 

شرع رد  ادخ  ترایز  اب  يربارب  . 4

تاقالم شرع  رد  ار  ادخ  ییوگ  دـنک ، ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هکره  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
(2)« .تسا هدرک 

ص:15

ص90. ج3 ، مالسلا ،  مهیلع  نیموصعملا  تارایز  ۀعوسوم  مالسلا ،  هیلع  يداه  ماما  ۀسسؤم  - . 1
ص9. ج3 ، مالسلا ،  مهیلع  نیموصعملا  تارایز  ۀعوسوم  مالسلا ،  هیلع  يداه  ماما  ۀسسؤم  - . 2

نیعبرا هشوت  www.Ghaemiyeh.comهر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 76زکرم  هحفص 21 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14369/AKS BARNAMEH/#content_note_15_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14369/AKS BARNAMEH/#content_note_15_2
http://www.ghaemiyeh.com


ناهانگ زا  ندش  كاپ  . 5

دننام دـنک ، یم  جراخ  ناهانگ  زا  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، ترایز  ادـخ  رطاخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هکره  : » دـنا هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(1)« .تسا هدش  ّدلوتم  كاپ ]  ] شردام زا  هک  يدازون 

ربارب نویلیم  کی  لداعم  یشاداپ  . 6

اب ار  ادـخ  تمایق  زور  دـتفا ، هیرگ  هب  وا  دزن  هکنیا  ات  دـنک  ترایز  اروشاع  زور  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هکره  : » دـنا هدومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما 
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  باکر  رد  داهج ] هرمع و  جح و  نآ   ] یگمه هک  دنک  یم  تاقالم  گنج  نویلیم  کی  هرمع و  جـح و  نویلیم  کی  لداعم  یباوث 

(2) .دشاب مالسلا  مهیلع  ناماما  ملسو و  هلآ  و 

نارگید زا  لبق  لاس  لهچ  تشهب  هب  دورو  . 7

نامدرم ریاس  رب  یگرزب  يرترب  مالسلا  هیلع  نیسح  نارئاز  تمایق ، زور  رد  انامه  : » دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ص:16

ص96. ج3 ، مالسلا ،  مهیلع  نیموصعملا  تارایز  ۀعوسوم  مالسلا ،  هیلع  يداه  ماما  ۀسسؤم  - . 1
ص110. ج3 ، مالسلا ،  مهیلع  نیموصعملا  تارایز  ۀعوسوم  مالسلا ،  هیلع  يداه  ماما  ۀسسؤم  - . 2

نیعبرا هشوت  www.Ghaemiyeh.comهر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 76زکرم  هحفص 22 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14369/AKS BARNAMEH/#content_note_16_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14369/AKS BARNAMEH/#content_note_16_2
http://www.ghaemiyeh.com


هک یلاحرد  دنوش ؛ یم  تشهب  دراو  مدرم  ۀمه  زا  لبق  لاس  لهچ  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  ترـضح  تسیچ »؟ نانآ  يرترب  : » دیـسرپ یـصخش  .دـنراد 
(1)« .دنا یسرباسح  راتفرگ  فقاوم ، رد  نامدرم  ریاس 

هنسح کی  يازِا  هب  هنسح  نویلیم  کی  باستحا  . 8

نیا دروآ ، یم  تسد  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رئاز  هک  يزیچ  نیرتمک  : » دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ص:17

ص129. ج3 ، مالسلا ،  مهیلع  نیموصعملا  تارایز  ۀعوسوم  مالسلا ،  هیلع  يداه  ماما  ۀسسؤم  - . 1
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نویلیم کی  اجک و  یکی  دوش و  یم  باسح  یکی  شناهانگ  هک  یلاحرد  دـنک ؛ یم  تفایرد  هنـسح  نویلیم  کی  هنـسح ، ره  ماجنا  ربارب  رد  هک  تسا 
(1) !« اجک

$ ارهز ترضح  طسوت  شزرمآ  بلط  . 9

یم رضاح  مالسلا  هیلع  نیسح  شدنزرف  ربق  نارئاز  دزن  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رتخد  همطاف $ انامه  : » دنا هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(2)« .دنک یم  ترفغم  بلط  اه  نآ  ناهانگ  يارب  دوش و 

مّنهج لها  قح  رد  تعافش  ندش  هتفریذپ  . 10

دنا و هدوب  نیفرسم  زا  ایند  رد  هک  تسا  یناسک  زا  رفن  دص  عیفش  تمایق ، زور  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رئاز  : » دنا هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(3)« .تسا هدش  بجاو  اه  نآ  رب  شتآ 

ص:18

ص138. ج3 ، مالسلا ،  مهیلع  نیموصعملا  تارایز  ۀعوسوم  مالسلا ،  هیلع  يداه  ماما  ۀسسؤم  - . 1

ص138. ج3 ، مالسلا ،  مهیلع  نیموصعملا  تارایز  ۀعوسوم  مالسلا ،  هیلع  يداه  ماما  ۀسسؤم  - . 2

ص142. ج3 ، مالسلا ،  مهیلع  نیموصعملا  تارایز  ۀعوسوم  مالسلا ،  هیلع  يداه  ماما  ۀسسؤم  - . 3
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يرورض ياهرکذت 

البرک يوس  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  روهظ  يارب  هثاغتسا  دصق  هب  ینیسح  نارئاز  ۀمه  تسا  مزال 

.دنباتشب

دینکن و بارخ  دصقم  هب  ندیسررتدوز  يارب  اجیب  ِباتش  اب  ار  دوخ  ِيونعم  تلاح 

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  رئاز  ابرک ، يوسه  تکرح ب  زاغآ  ۀظحل  نامه  زا  هک  دیشاب  هجوتم 

.دیوش یم  بوسحم 

، رفس نیا  لوط  رد  .دیهد  رارق  دوخ  سرتسد  رد  ار  نات  همانرذگ 

.دیرادن زاین  يرگید  ییاسانش  كردم  چیه  هب  همانرذگ  زج 

دیشاب رایشوه  نانمشد  زیگنارب  فالتخا  تامادقا  ربارب  رد 

شیامه تمظع  ینکفاه ، قرفت  اب  هک  دیهدن  هزاجا  و 

تبقارم میمصت ، نیا  اب  .دننک  راد  هشدخ  ار  نیعبرا  گرزب 
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هب ار  كوکشم  تیعقوم  هنوگره  دینکن و  شومارف  ار  ناهارمه  دوخ و  زا  یتینما 

.دیهد عاطا  یتینما  ياهورین 

.دینک اپ  هب  ار  تعامج  زامن  نایناحور ، زا  توعد  اب  دییوگب و  ناذا  زامن ، ِتقو  لوا  رد 

ياهد 72 ومع  رد   ، 335  ، 602  ، سابع ترضح  مرح  زین  مالسلا 1103 و  هیلع  يارب  ییاه  ناکم 

هعجارم زکارم  نیا  هب  دیناوتی ، زاین م  تروصرد  هک  تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  هدشمگ  دارفا 

.دینک

.تساهاپ ندزل  وات  نارئاز ، یمسج  لکشم  نیرتم  هم  نیعبرا ، يوره  دایپ  ریسم  رد 

رد مه  دراد و  ریثأت  اه  لوات  داجیا  رد  مه  ریسم ، رد  دوجوم  كاخودرگ  هب  اهاپ  ندشه  دولآ 

دینک یعس  دنز ، یم  لوات  رتدوز  زین  بوطرم  ياپ  هک  اجنآ  زا  یلو  اهن ؛ تماخو آ  دیدشت 

.دیراد هگن  کشخ  هراومه  ار  ناتیاهاپ 

نینچ هب  هک  الاح  .تسا  یمارگ  ناوناب  يارب  اهاپ  ندوبه  نهرب  زا  زیهرپ  رتم  هم  ۀتکن 

ار تابجاو  كرت  یبحتسم ، چیه  ندروآاج  هب  هک  دییامرفب  تقد  دیاه ، تفای  تسد  یقیفوت 

ص:20
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ياه باروج  زا  ًامتح  دینک ، یم  یط  شفک  نودب  ار  ریسم  نیا  رگا  سپ  دنک ؛ یمن  هیجوت 

.دناشوپب ار  ناتاهاپ  لماک  روط  هب  هک  دینک  هدافتسا  یمیخض 

(1) .دیروآ اج  هب  یتباین  ترایز  نادنموزرآ ، یمامت ،  ناتسود و  ناگتشذگرد و  ناردام ، ناردپ و  نادیهش ، هرس  سدق  تما  ماما  فرط  زا 

رب هوالع  اریز  دیزیهرپب ؛ يروخرپ  زا  دینک و  تیاعر  ار  تفاظن  يور ، دایپ ه  ریسم  لوط  رد 

.دریگ یم  ام  زا  مه  ار  اعد  رد  بلق  روضح  ترایز و  ياوهول  اح  یمسج ، ياه  يرامیب  داجیا 

: زا دنا  ترابع  العم  يالبرک  ات  فرشا  فجن  ریسم  لوط  رد  يرورض  ياه  نفلت  هرامش 

104 سناژروا :

07801300561 هدشمگ : دارفا  روما  هب  یگدیسر 

07814651353: یعرش ماکحا  هب  ییوگ  خساپ 

ص:21

ص ج 4 ، هیقفلا ،  هرضحی  نم ال  ُباتک  قودص ،( خیش   ( یمق هیوباب  نب  یلع  نبدمحم  . 1 - . 1
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زا هزوردنچ  ای  ابرک  ات  فجن  ریسم  ةزور  هس  ای  ود  ِییامیپهار  لوط  رد 

زا یخرب  یهاگ  ابرک ، هب  هرصب  ریسم  دننام  رت ، ینالوط  ياهریسم 

ۀمادا زا  یگدنامرد  ای  یگتسخ  راچد  ناوارف ، قایتشا  دوجواب  نارئاز 

هک مینک  یم  هراشا  ییاهراکهار  هب  تمسق ، نیا  رد  .دنوش  یم  ریسم 

يزاس هدامآ  نارئاز و  يزاسدنمناوت  هب  دناوتی  م  تحارتسا ، رانک  رد 

.دنک کمک  ریسم  ۀمادا  يارب  اه  نآ 

تسا يدومنهر  هک  تین  تیوقت  يزاس و  صلاخ  يارب  شالت  . 1

(1)  ( ُهَّیِّنلا ِْهیَلَع  ْتَیِوَق  اّمَع  نََدب  َفُعَض  ام  مالسلا :  هیلع  قداص  رفعج  اما م  زا 

، دشاب دنمورین  يوق و  شتین  دصق و  هکره  )

ص:22
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ص 242 قالخألا ،  مراکم  یسربط ، لضف  نب  نسح  . 1 - 1
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( .دوش یمن  فیعض 

 ( میِظَعْلا ِِّیلَعْلا  ِهللاِاب  لّإ  َهَُّوق  لَْوَح و ال  ال  :) رکذ هژیو  هب  رکذ  رب  رارمتسا  يارب  يا  همانرب  نتشاد  . 2

ریاس ای  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زامن  رایط و  رفعج  زامن  ندناوخ  اب  ییامیپهار  تاقوا  يزاس  ینغ  . 3

، دیلقت ماظع  عجارم  ۀمه  ياوتف  هب  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  نتفر : هار  لاحرد  مالسلا  مهیلع  ناموصعم 

.درک هماقا  زین  تکرح  لاحرد  ناوت  یم  ار  یبحتسم  ياهزامن 

َدَجَو اَم  ُهاَْنلَْزنَأ  اَّنِإ  َأَرَقَف  ًایِشاَم  ٌلُجَر  َّجَح  َْول  مالسلا ( هیلعداجس  اما م  كرابم  نابز  زا  تسا  يا  هیـصوت  هک  دیحوت  ای  ردق  ةروس  هبترم  رازه  ندناوخ  . 4
( .دنک یمن  سح  ار  نتفر  هار  درد  دناوخب ، ار  ردق  ةروس  رگا  دروآ ، یم  اج  هب  جح  هدایپ  ياپ  اب  هک  یسک  )(1)  ( ِیْشَْملا ََملَأ 

.نیسای ترایز آ ل  ای  اروشاع  ترایز  ریبک و  نشوج  ياعد  ندناوخ  . 5

رد ناگرزب  مالسلا و  مهیلع  مالسلا  هیلع  ناموصعم  ةریس  رد  رکفت  لثم  دیفم ، یعوضوم  هب  نهذ  ندرک  وغشم ل  . 7

.هدایپ ياپ  اب  ترایز  يونعم  يدام و  دئاوف  هب  هجوت  البرک و  ترایز 

اهن رد آ  تکرش  يرادازع و  یتفرعم و  ياه  عمج  لیکشت  اب  ریسم  ۀمادا  ةزیگنا  تیوقت  . 8

ص:23

ص400 ج 4 ، هیقفلا ،  هرضحی  نم ال  ُباتک  قودص ، خیش  یمق  هیوباب  نب  یلع  نبدمحم  . 1 - . 1
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قشاع راوز  لیخ  ياشامت  هنسح و  قالخا  هب  ّقلختم  افصاب و  ینارفسمه  اب  ندش  هارمه  .9

.ینیسح

ییامیپهار رد  یگتسخ  ندودز  ببس  راک  نیا  .هتسهآ  ِندیود  ینعی  هلوره  نتشاده : لَِوْرَه  . 10

هک یهورگدـنا  دومرف ه  ناشردـپ  لوق  زا  ) مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هلمجزا  تسا ؛ هدیـسر  اـم  هب  ناـموصعم  زا  تیاور  شـش  هنیمز ، نیا  رد  .دوش  یم 
هللا یلص  ادخ  لوسر  دندرک .  تیاکش  ترضح  نآ  هب  نتفر  هار  یگتسخ  زاو  دندش  هجاوم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپاب  ، دندومیپ یم  هار  هدایپ 

(1) دیریگب )  کمک  ندرک  هلَورَهزا  : دندومرف اه  نآ  هب  ملسو  هلآ  هیلع و 

يارب هدایپ  ، دارفا رتشیب  هک  يرفس  رد.هدایپ  نارئاز  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نامزیزع  ربمایپ  زا  تسا  يا  هیصوت  مه  نیا  مکـش : رمک و  نتـسب   . 11
هللا یلص  ترضح  دندرک ، تیاکش  یگتسخ  تدش  زا  هک  یتقو  .دندیسر  اه  نآ  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ، دندوب هدش  راپـسهر  جح 

(2)( دش فرطرب  ناش  یتحاران  یگتسخ و  راک ، نیا  ۀجیتن  رد  دندرک و  نینچ  اه  نآ   . ...دندنبب مکحم  ار  ناشاهرمک  دندومرف  ملسو  هلآ  هیلع و 

ص:24
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رفس تارطاخ  تبث  يارب  تشاددای  تاحفص 
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رفس تارطاخ  تبث  يارب  تشاددای  تاحفص 
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هار زا  هتسخ  ياه  مدق  رب  مالس 

رد هک  تساهاطخ  اه و  هانگ  ۀمه  زا  ندش  كاپ  ینیسح ، نیعبرا  ترایز  ةدایپ  نارئاز  هژیو  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارئاز  ياه  تداعـس  هلمجزا 
ماما مالک  زا  دـیفم  ۀـتکن  دـنچ  میدـید  اجب  نازیزع ، امـش  ترایز  یلوبق  يوزرآ  اب  .دـیآ  یم  تسد  هب  ناور  حور و  شیـالاپ  سفن و  بیذـهت  ۀـجیتن 

دنوادـخ هک  یقیفوت  شزرا  زا  شیپزا  شیب  اـه ، هژاورُد  نیا  هب  هجوت  اـب  میراودـیما  .مینک  ناتمیدـقت  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  قداـص  اـه ، یتـسار 
.دیشوکب رفس  نیا  ياهدرواتسد  ظفح  رد  دیوش و  هاگآ  تسا ، هدرک  ناتبیصن 

تایلاع تابتع  نارئاز  زا  لابقتسا  . 1

ٌباَوث ْمُکاشْغَی  ِِهباَوث َو  َْلثِم  ْمَُکل  َّنِإَف  َُهل  ُهللا  َبَهَو  اِمب  ُهُوئِّنَه  ِْهیَلَع َو  اوُمِّلَـس  ُهُوِلبْقَتْـساَف َو  انِرُوُبق  ِهَرایِز  ْوَأ  اـِنتَرایِز  ْنِم  ْمُِکناوْخِإ  ْنِم  ُلُـجَّرلا  َفَرَْـصنا  اَذِإ 
(1) .ُُهبُونُذ َُهل  ْتَرِفُغ  ُهَمْحَّرلا َو  ُْهتَیِشَغ  اَّلِإ  انَرُوُبق  ُروُزَی  ْوَأ  انُروُزَی  ٍلُجَر  ْنِم  ام  ُهَّنِإ  ِهللا َو  ِهَمْحَر  ْنِم  ِِهباَوث  ُْلثِم 

ص:48

ص302. ج 99 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، رقابدمحم  - . 1
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وا هب  شقح ، رد  دنوادخ  فطل  رطاخ  هب  دینک و  مالس  هدرک و  لابقتـسا  وا  زا  ددرگ ، یمزاب  ام  روبق  ترایز  ای  ام  ترایز  زا  ناتناردارب  زا  يدرم  یتقو 
روبق ای  ام  هک  تسین  سک  چیه  انامه  تفرگ و  دهاوخ  رب  رد  وا  باوث  دننام  یباوث  زین  ار  امـش  دنوادخ ، تمحر  زا  دینک ، نینچ  رگا  .دییوگب  کیربت 

.دوش یم  هدیزرمآ  شناهانگ  دریگ و  یم  ارف  ار  وا  تمحر ، هکنآ  رگم  دنک ، ترایز  ار  ام 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نارئاز  زا  هدننک  لابقتسا  ناگتشرف  . 2

(1) .ِِهلِْزنَم َیلِإ  َدِرَی  یَّتَح  ُلِیفارْسِإ  ُلِیئاکیِم َو  ُلِیئَْربَج َو  ُهَعَّیَش  َّلَج  َّزَع َو  َهللا  ُدیُِری  َوُه  ِْنیَسُْحلا َو  َْربَق  َراز  ْنَم 

هب ات  دننک  یم  تعیاشم  ار  وا  لیفارسا  لیئاکیم و  لیئربج و  دشاب ، هدرک  دصق  ار  لج  ّزع و  دنوادخ  دنک و  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ربق  سکره 
.ددرگرب شا  هناخ 

هانگ راب  زا  یلاخ  ینیسح ؛ نارئاز  . 3

راّوز هب  زین  دنا و  نوفدم  ترضح  نآ  کیدزن  هک  ینادیهش  دوخ و  ربق  هاگرکـشل و  لحم  هب  تسا و  لج  ّزع و  دنوادخ  دزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
دننک یم  تمحرم ]  ] رظن شیوخ 

ص:49

ص145. تارایزلا ، لماک  یمق ، هیولوق  نب  دمحم  نبرفعج  ص20 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  - . 1
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دسانش یم  رتهب  دیناد ، یم  ار  دوخ  دنزرف  مان  هک  امش  زا  ار  دنراد  ادخ  دزن  هک  یتلزنم  ماقم و  نانآ و  ناردپ  مان  نارئاز و  مان  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
مه مالـسلا  مهیلع  دوخ  ناردپ  زا  دنک و  یم  ترفغم  بلط  شیارب  دـنیب و  یم  دـنک ، یم  هیرگ  شیارب  هک  ار  يدرف  ره  راوگرزب  نآ  .دـناد  یم  رتهب  و 

شیارب ییاه  باوث  هچ  دنوادخ  هک  دنادب  نم  رئاز  رگا  : » دنا هدومرف  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  .دننک  شزرمآ  بلط  شراوز  يارب  هک  دـنک  یم  اضاقت 
رد یهانگ  چـیه  ددرگ ، یمرب  ترایز  زا  ترـضح  نآ  رئاز  هک  یماـگنه  و  دـش » دـهاوخ  رتشیب  شا  يرازو  هیرگ  زا  وا  یلاحـشوخ  تسا ، هدرک  اـیهم 

(1) .دنام دهاوخن  یقاب  شلمع  ةدنورپ 

ص:50

ص55. یلامألا ، یسوط ، نسح  نبدمحم  - . 1
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ناگتشرف هانپ  رد  ینیسح ؛ نارئاز  . 4

ربق دزن  ار  ترمع  ماـمت  يدینـش ، یم  ار  وا  نخـس  رگا  هک  يروط  هب  دـهد ؛ یم  ادـن  ار  وت  يداـنم  یتشگرب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  تراـیز  زا  یتقو 
هدیزرمآ تا  هتـشذگ  ناهانگ  مامت  يداد و  مالـس  يدرب و  تمینغ  وت ! لاح  هب  اشوخ  هدنب ، يا  : » دـیوگ یم  يدانم  يدـنام ! یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

رگم دـنک ، یمن  شحور  ضبق  يدـحا  دـنک ، توف  زور  نامه  ای  بش  نامه  ای  لاس  نامه  رد  وا  رگا  سپ  .نک » عورـش  ادـتبا  زا  ار  تلمع  سپ  دـش ؛
یم دسرب و  شلزنم  هب  هک  یتقو  ات  دنتـسرف  یم  تمحر  وا  رب  دننک و  یم  شزرمآ  بلط  شیارب  دـنیآ و  یم  شیپ  وا  اب  زین  ناگتـشرف  .لاعتم  دـنوادخ 

.تسا هدیـسر  شلزنم  هب  هتـشگرب و  نونکا  هدمآ و  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تربمغیپ  دـنزرف  ترایز  هب  تسوت و  ةدـنب  نیا  اراگدرورپ ، : » دـنیوگ
ۀمان رد  ار  نآ  دینک و  سیدقت  حیبست و  دیتسیاب و  نم  ةدنب  لزنم  برد  نم ، ناگتـشرف  يا  : » دیآ یم  ادـن  نینچ  نامـسآ  زا  میورب »؟ اجک  هب  ام  نونکا 

« .دنک توف  هک  ینامز  ات  دیسیونب ، وا  تانسح 

نیا مامت  هدوب و  لوغشم  دنوادخ  سیدقت  حیبست و  هب  تدم ، نیا  مامت  رد  دنک و  توف  هک  يزور  ات  دوب  دنهاوخ  وا  لزنم  برد  ناگتشرف  هتسویپ 
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ندناوخ لیـسغت و  نیفکت و  مسارم  هزانج و  رب  دـنک ، توف  هک  یماگنه  سپـس  دـنهد ؛ یم  رارق  درف  نآ  تانـسح  ةرمز  رد  ار  تاسیدـقت  تاحیبست و 
»؟ میورب اجک  تسا ، هدرک  توف  وا  هک  الاح  .میتسیاب  تا  هدنب  لزنم  برد  هک  يدرک  لکوم  ار  ام  اراگدرورپ ، : » دنیوگ یم  هدـش و  رـضاح  وا  رب  زامن 
وا تانسح  ةرمز  رد  ار  نآ  دینک و  سیدقت  حیبست و  دیتسیاب و  ما  هدنب  ربق  رـس  رب  تمایق  زور  ات  نم ، ناگتـشرف  يا  : » دیامرف یم  هداد و  ادن  یلاعت  قح 

(1) !« دینک طبض  تبث و 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ياعد  لومشم  مالسلا ؛  هیلع  ادهشلادیس  نارئاز  . 5

اِمل ًءاـجَر  اـنِِّرب َو  ِیف  ًهَبْغَر  ْمُهَنادـْبَأ  اوُصَخْـشَأ  ْمَُهلاْومَأ َو  اوُقَْفنَأ  َنیِذَّلا  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِهللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ِْربَق  ِراّوُز  ِیناَوْخِإـِل َو  ِیل َو  ْرِفْغا  ...
َِکلَذـِب اوُدارَأ  انِّوُدَـع  یَلَع  ُهُولَخْدَأ  ًاْظیَغ  انِْرمَِأل َو  ْمُْهنِم  ًَهباـجِإ  ملـسو َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  َکِِّیبَن  یَلَع  ُهُولَخْدَأ  ًاروُرُـس  اِنتَلِـص َو  ِیف  َكَدـْنِع 

َّرَـش ْمِهِفْکا  ْمُْهبَحْـصا َو  ِفَلَْخلا َو  ِنَسْحَِأب  اوُفِّلُخ  َنیِذَّلا  ُمِهِدالْوَأ  ْمِهِیلاهَأ َو  یَلَع  ُْفلْخا  ِراهَّنلا َو  ِْلیَّللِاب َو  ْمُهْأَلْکا  ِناوْضِّرلِاب َو  اّنَع  ْمِِهفاـکَف  َکـَناوْضِر 
اوَُرثآ اَم  ْمِِهناَطْوَأ َو  ْنَع  ْمِِهَتبْرُغ  ِیف  َْکنِم  اُولَّمَأ  اَم  َلَْضفَأ  ْمِهِطْعَأ  ِّنِْجلا َو  ِْسنِْإلا َو  ِنیِطاَیَش  َّرَـش  ٍدیِدَش َو  َکِْقلَخ َو  ْنِم  ٍفیِعَـض  ِّلُک  ٍدِینَع َو  ٍراّبَج  ِّلُک 
ْمِْهیَلَع ًافالِخ  اْنَیلِإ  ِصوُخُّشلا  ِضوُهُّنلا َو  ِنَع  َِکلَذ  ْمُهَْهنَی  ْمَلَف  ْمُهَجوُرُخ  ْمِْهیَلَع  اُوباعَأ  انَءادـْعَأ  َّنإ  َّمُهَّللَأ  ْمِِهتابارَق  ْمِهِیلاهَأ َو  ْمِِهنادـْبَأ َو  ْمِِهئاـْنبَأ َو  یَلَع 

ِیتَّلا َُنیْعَْألا  َْکِلت  ْمَحْرا  مالـسلا َو  هیلع  ِْنیَـسُْحلا  ِهللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ِْربَق  یَلَع  ْتَبَّلَقَت  ِیتَّلا  َدوُدُْـخلا  َْکِلت  ْمَحْرا  ُسْمَّشلا َو  اَْهتَرَّیَغ  ِیتَّلا  َهوُجُْولا  َْکِلت  ْمَحْراَـف 
َسُْفنَْألا َْکِلت  َکُعِدْوَتْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَأ  اَنل  َْتناک  ِیتَّلا  َهَخْرَّصلا  َْکِلت  ْمَحْرا  اَنل َو  ْتَقَرَتْحا  ْتَعِزَج َو  ِیتَّلا  َبُولُْقلا  َْکِلت  ْمَحْرا  اَنل َو  ًهَمْحَر  اهُعُومُد  ْتَرَج 

َمْوَی ِضْوَْحلا  َنِم  ْمُهَیِّوَُرت  یَّتَح  َناْدبَْألا  َْکِلت  َو 
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(1) .ِشَطَْعلا

شاداپ هب  دیما  ام و  هب  یکین  رد  قایتشا  ببـس  هب  هک  نانآ  شخبب : ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ربق  ناگدننک  ترایز  مناردارب و  نم و  ایادـخ ] ]
نیگمـشخ ام و  نامرف  نتفریذـپ  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  تربمایپ  ندرک  نامداش  يارب  تسوت و  دزن  ام  اب  دـنویپ  یتسود و  رد  هک  ییاه 

هدرک قافنا  ار  دوخ  لاوما  ام ، نانمشد  ندرک 

زور بش و  ار  ناشیا  هد و  شاداپ  هنادنـسرخ  ام  بناج  زا  ار  نانآ  سپ  دـنیوج ؛ یم  ار  وت  يدونـشخ  راک ، نیا  زا  دـنا و  هدـش  راپـسهر  اـم  يوس  هب  و 
ناوتان ةدیرفآ  ره  رس و  هریخ  زارف  ندرگ  ره  رـش  شاب و  نانآ  هارمه  .وش  نیـشناج  ییوکین  هب  ناشنادنزرف  هداوناخ و  نایم  ناشدوبن ، رد  امرف و  ظفح 

نادنزرف رب  ام  ندیزگرب  ناشیاه و  نطو  زا  تبرغ  ببس  هب  هک  ار  یشاداپ  نیرترب  زاس و  رود  نانآ  زا  ار  نج  سنا و  ياه  ناطیش  رـش  زین  دنمناوت و  و 
.نک اطع  نانآ  هب  دنراد ، وزرآ  ناشناشیوخ  اه و  هداوناخ  و 

ار نانآ  اه ، يریگ  هدرخ  نیا  یلو  دنریگ ؛ یم  هدرُخ  ناشیا  رب  نطو ] زا   ] مالـسلا هیلع  نیـسح  نارئاز  ندش  جراخ  رب  ام  نانمـشد  هک  یتسار  هب  ایادخ ،
فالخرب هکنیا  زا 

ص:53

ص95. لامعألا ، باقع  لامعألا و  باوث  قودص ،) خیش   ) یمق هیوباب  نب  یلع  نبدمحم  - . 1

نیعبرا هشوت  www.Ghaemiyeh.comهر  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 76زکرم  هحفص 61 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14369/AKS BARNAMEH/#content_note_53_1
http://www.ghaemiyeh.com


هنوگ تسا و  هداد  رییغت  ار  ناشگنر  باتفآ  هار ] نیا  رد   ] هک ییاه  تروص  رب  نک  محر  سپ  تسا ! هتشادن  زاب  دنوش ، یهار  ام  يوس  هب  نانمشد  لیم 
محر زین  تسا و  هدش  ناور  اه  نآ  زا  کشا  ام  هب  يزرورهم  رطاخ  هب  هک  ینامشچ  تسا و  هدش  هداهن  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ربق  رب  هک  ییاه 

.دنهد یم  رس  ام  رطاخ  هب  هک  ییاه  هلان  نیا  رب  نک  محر  دنشک و  یم  هلعش  دننک و  یم  یبات  یب  دنزوس و  یم  ام  يارب  هک  ییاه  لد  رب  روآ 

(1)! ییامرف ناشباریس  رثوک  ضوح  زا  یگنشت ، زور  رد  ات  مدرپس  وت  هب  ار  اهرکیپ  اه و  ناج  نیا  ادنوادخ ،
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نارگید هب  لاقتنا  وگ و  تفگ  يارب  ییاه  سرد 

؛ یلع نب  نیسح  تیالو  روحم  رب  نایعیش  یگناگی  داحتا و  زا  گرزب  یشیامن  . 1

؛ تکرح نیا  ناکرا  مامت  رب  یبیغ  یتوکلم و  تیریدم  تیمکاح  . 2

؛  مالسلا مهیلع  تیب  لها  هب  ناگمه  یگدادلد  قشع و  تبحم و  . 3

؛ ایند رسارس  زا  تیب ، لها  ناّبحم  یللملا  نیب  هدرتسگ و  روضح  اب  تکرح  نیا  ریظن  یب  ِیگدرتسگ  یگرزب و  . 4

؛ ناراد بکوم  نارئاز و  دادعت  ةدنیازف  دشر  . 5

؛ �تّجح ترضح  روهظ  نارود  رد  هدش  هداد  هدعو  تبحم  تینما و  افص و  زا  يا  هنومن  ِندمآرد  ریوصت  هب  . 6

؛ ناراد بکوم  ِيزور  هنابش  يراکادف  شالت و  . 7

؛ ییاریذپ رد  نانآ  تقادص  یگداس و  گرزب و  کچوک و  درم و  نز و  زا  ّمعا  مدرم ، یناگمه  يرازگتمدخ  يدنمتواخس و  . 8

؛ ناراد بکوم  نارئاز و  ِيریذپان  یگتسخ  يرادیاپ و  تمواقم و  . 9

 . مالسلا هیلع  ادهشلادیس  قشع  هب  تالکشم  ۀمه  ِینیریش  كرد  لمحت و  . 10
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رفس زا  سپ  يارب  يونعم  هیصوت  دنچ 

هانگ كرت  . 1

هرمع و جح و  زا  رترب  یتدابع  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  .تسا  هدش  هتسناد  هانگ  كرت  رب  میمـصت  جح ، یلوبق  ياه  هناشن  زا  یکی  تایاور ، رد 
.دربن نیب  زا  ار  نامترایز  هانگ ، هک  میشاب  بقارم  دیاب  سپ  تسا ؛ جح  ریسفت  عقاو ، رد 

مرکا ربمایپ  هک  دنا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  ترـضح  نآ  نیـسحلا و  نب  یلع  ناشدج  زا  ناشیا  ناشردپ و  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(1)« .ِبُونُّذلا َنِم  ًامیِقُم  ُْدبَْعلا  ِْهیَلَع  َناک  ام  ُكْرَت    ّ ِّجَْحلا ِلُوبَق  ُهَیآ  : » دنا هدومرف  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

( .دنک كرت  تسا ، هتشاد  تداع  اه  نآ  هب  جح  زا  شیپ  هک  ار  یناهانگ  هدنب ، هک  تسا  نآ  جح  یلوبق  ۀناشن  )
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مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  اب  قاثیم  ظفح  . 2

سپ ددـنب ؛ یم  يرادافو  دـهع  شیوخ  ماما  اب  ترایز ، رد  رئاز  .تساه  نآ  هب  يرادافو  مالعا  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناماما  اب  قاثیم  ظفح  تراـیز 
! دنک ینکشدهع  تلفغ ، هانگ و  اب  ترایز ، زا  دعب  ادابم  هک  دشاب  بقارم  دیاب 

انامه  ) (1)« .مِهِرُوُبق َهَرایِز  ِءادَْألا  ِنْسُح  ِدْهَْعلِاب َو  ِءافَْولا  ِمامَت  ْنِم  َّنِإ  ِِهتَعیِش َو  ِِهئاِیلْوَأ َو  ُِقنُع  ِیف  ًادْهَع  ٍمامِإ  ِّلُِکل  َّنِإ  : » دنا هدومرف  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
( .تسا ناشیا  ياهربق  ترایز  نامیپ ، نیا  هب  افو  ياه ] هناشن   ] زا تسا و  يدهع  شنایعیش  نارادتسود و  ندرگ  رب  یماما  ره  يارب 

دنسپان راتفر  کی  مک  تسد  ِنتشاذگرانک  . 3

ترایز كرابم  راثآ  زا  دنسپان ، ياه  تداع  اهاطخ و  كرت  يارب  نتفای  یگدامآ  ناهانگ و  زا  یکاپ 

ص:57
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دنوادـخ تکرح ، نیا  تکرب  هب  ات  میراذـگب  رانک  هشیمه  يارب  ار  دوخ  ياـهاطخ  زا  یکی  مک  تسد  نیعبرا ، تراـیز  زا  سپ  تسا  بوخ  هچ  .تسا 
.دنک نامبیصن  مه  ار  یقبام  كرت  قیفوت 

یگدنز ۀمانرب  هب  هدیدنسپ  راتفر  کی  مک  تسد  ندوزفا  . 4

حور هک  میـشوکب  ترایز  زا  سپ  تسا  هتـسیاش  .دـناسر  یم  لامک  هب  دـهد و  یم  جورع  شرع  هب  شرف  زا  ار  رئاز  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  تراـیز 
یم ریخ  لمع  نیا  .مینک  هفاضا  دوخ  ياه  یبوخ  هب  ار  ریخ  راک  هدیدنـسپ و  راتفر  کی  مک ، تسد  ای  میهد  تداع  اه  یبوخ  ۀـمه  هب  ار  دوخ  یـشرع 

، نایفارطا فالتخا  عفر  میتی ، کی  زا  یلام  تیامح  بش ، زامن  هب  مامتها  تقو ، لوا  رد  زامن  ءادا  هب  هجوت  ًالثم : دـشاب ؛ يا  هدیدنـسپ  راـتفر  ره  دـناوت 
.نادنزرف اب  يزاب  يارب  كدنا  دنچره  ینامز  صاصتخا  نیدلاو و  یسوب  تسد  ماحرا ، هب  مظنم  ندزرس 

ص:58
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هرابدص هکلب  هرابود و  ترایز  يارب  نتفای  قیفوت  يوزرآ  . 5

يا  ) (1)«َ .َكِدَهْشَم َیلِإ  َدْوَْعلا  ِینَقَزَر  َِکتَرایِِزل َو  یِّنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  َيالْوَم  ای  ُهللا  ُهَلَعَج  ال  : » میناوخ یم  نینچ  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  عادو  ترایز  رد 
!( دنک ما  يزور  ار  ناتترایز  هب  تشگزاب  دهدن و  رارق  نم  ترایز  نیرخآ  ار  ترایز  دهع  نیا  دنوادخ  نم ، يالوم 

ینابز یبلق و  ترایز  نیرمت  . 6

ًهَدَـهاشُم یِـسْفَِنب  َكْرُزَأ  ْمـَل  ْنِإ  یِحِراوَـج َو  ِیناـِسل َو  ِیبـْلَِقب َو  ِهللا  ِلوُـسَر  َنـْبا  اَـی  َكُِرئاز  اـَنَأ  : » میناوـخ یم  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز  رد 
!( مشابن امش  هاگراب  رئاز  دهاش و  کیدزن ، زا  دنچره  متسه ؛ امش  رئاز  محراوج  اضعا و  نابز و  بلق و  اب  نم  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا   ) (2)« .َِکتَّبُِقل

.دنامب یقاب  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  رئاز  نابز  لد و  اب  نانچمه  دناوت  یم  مه  زاب  دشاب ، هتشگزاب  البرک  زا  رئاز  دنچره  هک  تسا  نآ  ترابع  نیا  مایپ 

ص:59

ص723. ج 2 ، دبعتملا ، حالس  دجهتملا و  حابصم  یسوط ، نسح  نبدمحم  - . 1
ص289. تارایزلا ، لماک  یمق ، هیولوق  نب  دمحم  نبرفعج  - . 2
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رود هار  زا  ترایز  . 7

رئاز رود ، هار  زا  میتسه ، هک  اجکره  میناوت  یم  دجنگ ، یم  ناکم  ةدودحم  رد  البرک  هن  دوش و  یم  روصحم  نامز  ةدودـحم  رد  اروشاع  هن  هکاجنآزا 
: مییوگب مینک ، ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  میتساوخ  هاگره  هک  دـنا  هتخومآ  ام  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .میـشاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

!( هللادبعابا يا  وت  رب  ادخ  دورد  « ) .ِهللا ِْدبَع  ابَأ  ای  َْکیَلَع  ُهللا  یَّلَص  »

نیـسح ماما  هب  ناممالـس  رود ، هار  زا  هچ  کیدزن و  هار  زا  هچ  مینک ، رارکت  راب  هس  ار  هلمج  نیا  هک  یتقو  مالـسلا ،  هیلع  زیزع  ماما  نیا  ةدومرف  رب  انب 
(1) .دسر یم  مالسلا  هیلع 

ص:60

(. ص575 ج 4 ، یفاکلا ، ینیلک ، بوقعی  نبدمحم  « ) ٍدیَِعب ْنِم  ٍبیِرَق َو  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُلِصَی  َمالَّسلا  َّنِإَف  ًاثالَث  َِکلَذ  ُدیُِعت  - . » 1
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تشگزاب زا  سپ  يارب  هیصوت  دنچ 

اب ات  دننک  یم  شندوبر  يارب  ار  دوخ  شالت  ۀمه  ناتفـص  ناطیـش  ناطیـش و  هک  تسا  یگرزب  يونعم  ۀیامرـس  نیعبرا ، ترایز  هک  دـینکن  شومارف  . 1
.دنربب نیب  زا  ار  امش  ۀیامرس  يرگید ، ياطخ  هانگ و  ره  ای  غورد  اجیب ، تینابصع  تبیغ ، هب  امش  ندرکراتفرگ 

M14.jpg^

ص:61
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مه اه  نآ  ات  دینک  وگزاب  ناتنایفارطا  ناتـسود و  يارب  يونعم ، تاغوس  ناونع  هب  ار  ناترفـس  ةدنزومآ  ابیز و  تارطاخ  زا  یخرب  تشگزاب ، زا  سپ  . 2
راشتنا یعامتجا  ياه  هکبـش  رد  ای  دینک  پاچ  ناکما  تروصرد  دیـسیونب و  ار  اه  نآ  دیناوت  یم  یتح  .دنـشچب  ار  رفـس  نیا  نیریـش  دهـش  زا  يردـق 

.دنوش قیوشت  هدنیآ  لاس  رد  نیعبرا  ترایز  يارب  زین  نارگید  ات  دیهد 

.دییوگب قارع  مولظم  نایعیش  يافص  رهم و  ینابزیم و  نیعبرا و  ریظن  یب  عامتجا  هوکش  هعیش ، يونعم  رادتقا  زا  نارگید  يارب  تشگرب ، زا  سپ  . 3

ماما ترایز  هعمج ، بش  ره  لقاّدـح  اـی  زور  ره  ماـما ، اـب  قاـثیم  دـیدجت  زین  تراـیز و  قیفوت  يارب  رکـشت  بدا و  مسر  هب  تسا  رتهب  سپ ، نیا  زا  . 4
.دینکن شومارف  ار  رود  هار  زا  مالسلا  هیلع  نیسح 

رد دیدرک ، راومه  دوخ  رب  ار  رفـس  جنر  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  هب  قشع  ادـخ و  ياضر  يارب  تمحز ، شریذـپ  يداهج و  تیبرت  اب  هک  نانچمه  . 5
.دیشوکب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ياه  نامرآ  نید و  ماکحا  يارجا  يارب  رفس ، زا  سپ  زین  ریسم و  نیا 

ص:62
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يا هیحور  ییاروشاع و  ریذپان  تسکـش  ةزیگنا  يربارب و  نیدنچ  ِيژرنا  دوخ ، یعامتجا  فیاظو  اه و  تیلوئـسم  هب  تشگزاب  زا  سپ  دـینک  شالت  . 6
.دینک ظفح  ار  رفس  نیا  رد  هدمآ  تسد  هب  يداهج 

ص:63
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« نیعبرا هشوت  هر   » یگنهرف ۀقباسم  رد  تکرش  تاحیضوت 

ینیسح نیعبرا  يور  هدایپ  یسیون  هرطاخ  عوضوم  اب 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  دالیم  اب  نامزمه  هامرذآ  خیرات 27  ات  ار  دوخ  راثآ  دوخ ، تاعالطا  لیمکت  اب  دنناوت  یم  نادنمقالع 
.دننک لاسرا   www.razavi.aqr.ir یتنرتنیا یناشن  هب  ای   91735 یتسپ 351 –  قودنص  هب  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دالیم  و 

.دنک لاسرا  هحفص  ود  رد  رثکادح  ار  رثا  کی  دناوت  یم  هقباسم  نیا  رد  تکرش  يارب  بطاخم  ره  دوش  یم  يروآدای  * 

.دسر یم  ناگدنرب  عالطا  هب  یکمایپ 3000802222  ۀناماس  قیرطزا  زین  نآ  ۀجیتن  دوش و  یم  ادها  یگنهرف  زیاوج  هعرق  دیق  هب  هدیزگرب  تارفن  هب  * 

.دینک لاسرا  يا  هناگادج  کمایپ  رد  ار  دوخ  ياهداقتنا  اهداهنشیپ و  رکذت :

051  – 32002569 نفلت :

ص:64
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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
هرـس سدـق   ) یماـما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تـحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاـق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

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

: همانمارم
اب و  یمالسا ، مولع  هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

تانایرج تابصعت و  زا  رود  هب  یملع و  افرـص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعـص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت 
شالت هعیـش » زکارم  یمامت  يوس  زا  هتفای  راشتنا  هدش و  دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعامتجا ،

مومع ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  اـت  دـیامن  یم 
.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط 

: 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

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 
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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
ار ام  هک  یناراوگرزب  همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

.مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد 

: يزکرم رتفد  سردآ 

لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 

Info@ghbook.ir لیمیا :
03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
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09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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