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( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  قالخا  مراکم  رب  یشرگن  لامج :  هنییآ 

: هدنسیون

یناگیاپلگ یفاص  ّهللا  فطل  خیش  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

نارکمج سدقم  دجسم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  قالخا  مراکم  رب  یشرگن  لامج : 8هنییآ 

باتک 8تاصخشم 

8هراشا

یمدآ لامج  لّوا : 16لصف 

16هراشا

ناسنا 18يرترب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  19همانرب 

مالسلا هیلع  نیسح  ياقب  21زمر 

!؟ مینک دای  ار  وا  22ارچ 

هشیدنا دیشروخ  مود : 24لصف 

24هراشا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بتکم  26نادرگاش 

مالسا غارچ  مالسلا  هیلع  27نیسح 

ناملاع مزب  عمش  29نیسح ،

زاین هداجس  رب  موس : 32لصف 

32هراشا

تدابع 34حور 

تواخس ناراب  مراهچ : 36لصف 

36هراشا

نادنمزاین 38يالوم 

منک یم  ادا  ار  39تضرق 

مَرَک نامسآ  کی  مجنپ : 40لصف 

40هراشا
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مالسلا هیلع  نیسح  همان  42مارم 

یهاوخ تلادع  مچرپ  مشش : 44لصف 

44هراشا

هاوخ تلادع  46ماما 

یگداس گنر  هب  متفه : 48لصف 

48هراشا

ایند هب  50هاگن 

عضاوت هلق  رب  متشه : 54لصف 

54هراشا

تّزع ات  یگداتفا  56زا 

خیرات نامرهق  مهن : 58لصف 

58هراشا

تعاجش يانعم  60رد 

نیتسار 61تعاجش 

اه تّما  ياقب  62رایعم 

مالسلا هیلع  نیسح  هاگمزر  63رد 

هوکشرپ حور  مهد : 66لصف 

66هراشا

میمصت رد  68تمظع 

ینیسح 70مزع 

یگنادرم رد  72تمظع 

ربص هوک  مهدزای : 74لصف 

74هراشا

ربص 76هاگیاج 

ربص 78درم 

داهج رد  79ربص 
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الب رب  81ربص 

بضغ هماگنه  رد  83ربص 

یگنشت رب  87ربص 

یگدنب رد  88ربص 

زکرم 90هرابرد 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  قالخا  مراکم  رب  یشرگن  لامج : هنییآ 

باتک تاصخشم 

 . 1297 هّللا ، فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  هسانشرس : 

 . یناگیاپلگ یفاص  هّللا  فطل  مالسلا /  هیلع  نیسح  ماما  قالخا  مراکم  رب  یشرگن  لامج : هنییآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

 . 1390 نارکمج ،  سّدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

79 ص يرهاظ :  تاصخشم 

978 964 973 319 7 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

قالخا .ق   61 4 موس ، ماما  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  عوضوم : 

لیاضف .ق   61 4 موس ، ماما  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  عوضوم : 

ثیداحا .ق   61 4 موس ، ماما  مالسلا ،  هیلع  یلع  نب  نیسح  عوضوم : 

یمالسا قالخا  عوضوم : 

4/41BP/1390 9آ2ص هرگنک :  يدنب  هدر 

953/297 ییوید :  يدنب  هدر 

2330435 یّلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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3 ص :

لامج هنییآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  قالخا  مراکم  رب  یشرگن 

یمظعلا هّللا  تیآ  ترضح 

یناگیاپلگ یفاص  هّللا  فطل  خیش  جاح  ياقآ 
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4 ص :

لامج هنییآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  قالخا  مراکم  رب  یشرگن 

لامج هنییآ  باتک : مان 

یناگیاپلگ یفاص  هّللا  فطل  هّللا  تیآ  فلؤم :

يدیعسدیعسریما ارآ : هحفص 

نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  رشان :

دلج  2000 شتسرپ /  ناگرامش : هناخپاچ و 

ناتسبات 1390 لّوا /  پاچ : خیرات  تبون و 

ناموت  900 تمیق :

978 964 973 319 7 کباش :

نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  شخپ : زکرم 

0251 7253340  ، 7253700 ربامن : نفلت و 

617 یتسپ : قودنص  مق 
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5 ص :

بلاطم تسرهف 

لّوا لصف 

7 یمدآ ••• لامج 

9 ناسنا ••• يرترب 

10 هلآ •••  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  همانرب 

12 مالسلا •••  هیلع  نیسح  ياقب  زمر 

13 مینک •••!؟ دای  ار  وا  ارچ 

مود لصف 

15 هشیدنا ••• دیشروخ 

17 هلآ •••  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بتکم  نادرگاش 

18 مالسا ••• غارچ  مالسلا  هیلع  نیسح 

20 ناملاع ••• مزب  عمش  نیسح ،

موس لصف 

23 زاین ••• هداجس  رب 

25 تدابع ••• حور 

مراهچ لصف 

27 تواخس ••• ناراب 

29 نادنمزاین ••• يالوم 

30 منک ••• یم  ادا  ار  تضرق 
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مجنپ لصف 

31 مَرَک ••• نامسآ  کی 

33 مالسلا •••  هیلع  نیسح  همان  مارم 

مشش لصف 

35 یهاوخ ••• تلادع  مچرپ 

37 هاوخ ••• تلادع  ماما 
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6 ص :

متفه لصف 

39 یگداس ••• گنر  هب 

41 ایند ••• هب  هاگن 

متشه لصف 

45 عضاوت ••• هلق  رب 

47 تّزع ••• ات  یگداتفا  زا 

مهن لصف 

49 خیرات ••• نامرهق 

51 تعاجش ••• يانعم  رد 

52 نیتسار ••• تعاجش 

53 اه ••• تّما  ياقب  رایعم 

54 مالسلا •••  هیلع  نیسح  هاگمزر  رد 

مهد لصف 

57 هوکشرپ ••• حور 

59 میمصت ••• رد  تمظع 

61 ینیسح ••• مزع 

63 یگنادرم ••• رد  تمظع 

مهدزای لصف 

65 ربص ••• هوک 
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67 ربص ••• هاگیاج 

69 ربص ••• درم 

70 داهج ••• رد  ربص 

72 الب ••• رب  ربص 

74 بضغ ••• هماگنه  رد  ربص 

78 یگنشت ••• رب  ربص 

79 یگدنب ••• رد  ربص 
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7 ص :

یمدآ لامج  لّوا : لصف 

هراشا
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8 ص :
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9 ص :

ناسنا يرترب 

، مسج تهج  زا  دـنچره  رـشب  دارفا  .تسا  یقالخا  تافـص  لیاضف و  تـالامک ، ملع ، هب  اـه  ناـسنا  یعقاو  شزرا  تسا ، مّلـسم  هچنآ 
؛ تسین رگیدکی  رب  اهنآ  زایتما  ببس  اه  توافت  نیا  اّما  دنراد ؛ ییاه  توافت  مه  اب  دراوم  هنوگ  نیا  ماقم و  لام ، ناکم ، سابل ، رهاظ ،

.تسا کین  راتفر  قالخا و  تلیضف ، ملع ، تسا ، یقیقح  زایتما  ببس  هچنآ  هکلب 

هکلب دشاب ؛ یمن  تسا  كرتشم  تاناویح  ریاس  ناسنا و  نیب  هچنآ  زا  يرادروخرب  یناویح و  ذیاذل  زا  يریگ  هرهب  رد  نایمدآ  تلیضف 
یناویح ملاـع  زا  شا  هلـصاف  دـشاب ، رتـشیب  تازاـیتما  نیا  زا  وا  هرهب  هچ  ره  .تسا  تاـناویح  زا  وا  تازاـیتما  هب  هتـسباو  یمدآ  لاـمک 

.دوش یم  رتشیب  وا  یناسنا  شیامن  هولج و  و  رتدایز ،

رارق یقالخا  ساسح  رظانم  ریثأت  تحت  دراد و  یم  تسود  ار  قالخا  مراکم  نابحاص  وا  تسا ؛ هدیدنـسپ  قالخا  هتفیـش  اترطف  ناسنا 
.دریگ یم 

، ملح ربص و  هجهل ، تحارـص  تعاجـش ، مدق ، تابث  تماقتـسا ، تقادـص ، تناما ، سفن ، تراهط  تلادـع ، راصعا ، نورق و  مامت  رد 
تافـص ریاس  عون و  مه  هب  تمدـخ  یهاوخ ، يدازآ  راثیا ، يراکادـف و  تشذـگ ، ضامغا و  ناسحا ، محر ، عضاوت ، دـهع ، هب  يافو 

هب وا  مارتحا  يرشب و  ساسحا  نیا  رد  دنک ، رییغت  یگدنز  رهاوظ  دوش و  ضوع  ایند  لکـش  هچ  ره  .تسا  هدوب  رـشب  بوبحم  هدیمح ،
، تنایخ یمحر ، یب  ملظ و  قافن ، ربکت ، دـسح ، دـننام ، یتافـص  هچناـنچ  .دـش  دـهاوخن  لـصاح  يرییغت  ناـیوخوکین  ناراـکوکین و 
ناـسنا و يرطف  هّجوت  نیمه  ساـسا  رب  قـالخا  ملع  .دـشاب  یم  عوبطماـن  هدوب و  رفنت  دروـم  هشیمه  ینیبدوـخ ، يزوـت و  هنیک  غورد ،

.تسا هدمآ  دوجو  هب  وا  ینطاب  كرد 
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10 ص :

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  همانرب 

(1): دنک یم  هصالخ  تمسق  هس  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  توعد  راک و  همانرب  دیجم  نآرق 

.ادخ تایآ  توالت 

.سوفن تیبرت  هیکزت و 

.تمکح باتک و  میلعت 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فورعم ، ثیدح  رد 

(2) ؛» ِقالْخَءْالا َمِراکَم  َمِّمَتُءِال  ُْتثُِعب  امَّنِإ  »

.مناسرب لامک  ّدحرس  هب  ار  قالخا  مراکم  ات  مدش  هتخیگنارب  انامه 

هیآ 2. هعمج ، هروس  - 1
، ینامسآ عماج  ياه  همانرب  یقالخا و  شزرارپ  میلاعت  نتشاد  اب  ناهج  ناناملسم  رگا  لاح ، نیا  اب  ص 210 ؛ ج 16 ، راونالاراحب ، - 2

یقالخا تیندم  دقاف  هک  نیمز  برغم  للم  نایحیـسم و  زا  دیلقت  هب  تسا  فسأت  یـسب  ياج  دـنوش ، راتفرگ  قالخا  داسف  یهایـس  رد 
یتریغ یب  یتفع ، یب  هب  هتسش و  تسد  دوب ، مالسا  للم  تاهابم  بجوم  هک  هدیدنسپ  بادآ  یمالسا و  زاتمم  تافـص  زا  دنـشاب ، یم 

دننک و راختفا  داسف  هعسوت  صقر و  رامق ، يراسگ ، یم  ناگناگیب ، اب  اهنآ  نداد  شزیمآ  ناوناب و  ناناوج و  فارحنا  فرش ، کته  و 
زیگنا و توهش  ياه  تشذگرـس  اه و  ناتـساد  راشتنا  اب  جیورت و  ار  دنـسپان  ياه  شور  نیا  هک  دنـشاب  هتـشاد  یتاعوبطم  تالجم و 

ّتلع هب  ناش ، ینونک  فعـض  ناهج و  ناناملـسم  یلعف  تیعـضو  .دـنزاس  نشور  ار  ناناوج  یناویح  زیارغ  شتآ  حـیبق ، ياـه  سکع 
فعـض یمالـسا و  فادـها  هیلاع و  فراعم  هب  لهج  یعرـش و  ياه  همانرب  زا  روما  ندـش  نوریب  مالـسا ، ماکحا  هب  اهنآ  ندوبن  مزتلم 

لوپ هدرک و  زاین  یب  ناگناگیب  زا  ار  دوخ  دـیدج ، مولع  عیانـص و  لیمکت  اب  دـیاب  ناناملـسم  .تسا  تعنـص  یبرجت و  مولع  رد  اـهنآ 
مه ات  دـننک  تعنـص  ملع و  یّقرت  فرـص  دـنیامن ، یم  اه  یبرغ  تشز  بادآ  هدـیهوکن و  ياه  شور  زا  دـیلقت  فرـص  هک  ار  ییاـه 

.دننامب نوصم  ظوفحم و  دیدج  ندمت  تافآ  قالخا و  داسف  زا  مه  دنرادرب و  ماگ  تعرس  هب  یّقرت ، هارهاش  رد  یمالسا  ياهروشک 
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11 ص :

يرشب و لامک  هنومن  هناگی  قالخا ، نسح  رد  هتسارآ و  زاتمم ، تافـص  هلـضاف و  قالخا  مامت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  صخش 
(1) .دندوب مدرم  مامت  دمآرس  یلعا و  لَثَم  نمشد ، تسود و  قیدصت  هب 

هتـسجرب و میظع ، زین  قالخا  رگید  یحاون  رد  هکنآ  رگم  تسین  ققحت  لباق  سک  چـیه  زا  تعانم  يرادـیاپ و  تعاجـش ، تماقتـسا ،
دوجو صخـش  رد  روفو ، یلعا و  ّدح  هب  دیاب  ربص  دـهز و  ادـخ ، رب  دامتعا  لکوت و  تریـصب ، نیقی و  تفرعم ، نامیا و  .دـشاب  زاتمم 

.ددرگ تماقتسا  ربص و  يراد ، نتشیوخ  یهلا ، میظع  تایآ  نآ  رهظم  دناوتب  ات  دشاب  هتشاد 

هدـنامرد ار  ناسنا  اـهدرایلیم  یحور ، یگتفـشآ  يرکف و  بارطـضا  دزوس و  یم  اـه  یبرغ  یقـالخا  تبکن  شتآ  رد  اـیند  نونکا  - 1
قالخا و ءوس  زا  زور  ره  تسین و  ناما  رد  هدـننک  ناریو  ياه  حالـس  نابحاص  زآ  صرح و  یناـهگان  ناـیغط  زا  سک  چـیه  هدرک و 

تمارک لباضف ، رد  دـیاب  اه  ناملـسم  يرآ ! .دوش  یم  هدنمرـش  نآ  لقن  زا  ناسنا  هک  میناوخ  یم  میونـش و  یم  یبلاطم  اـهنآ  ملاـظم 
للم نیرت  يوق  زا  یمالـسا ، یگتـسبمه  داحتا ، دیحوت و  هملک  هب  کسمت  اب  دنـشاب و  هنومن  یتلم  تناما ، تفع و  ینمادـکاپ ، سفن ،

هب ات  دشاب  رت  هیبش  تیلهاج  ياه  نارود  عامتجا  یحیسم و  عامتجا  کی  هب  اهنآ  عامتجا  هک  دننک  یتکرح  دیابن  دنور و  رامش  هب  ایند 
.یمالسا ناشخرد  یلاع و  عامتجا  کی 
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مالسلا هیلع  نیسح  ياقب  زمر 

هب یّسأت  رد  ار  تبظاوم  لامک  يو  هک  مینیب  یم  تسام ، دزن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  خیرات  رابخا و  زا  هچنآ  رد  : » دسیون یم  یلئالع " "

.دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لماک  هنومن  تاهج ، همه  زا  هک  يروط  هب  تشاد ، نتشیوخ 

دوخ زا  دز و  یم  ریـشمش  هناراکادف  داهج ، رد  هک  مینیب  یم  دوب ، یهلا  شتالمأت  رکف و  تکرح ، نوکـس ، تالاح و  همه  هک  یـسک 
(1) «. تشاد یمنزاب  رگید  فیلکت  هفیظو و  زا  ار  وا  یفیلکت  راک و  چیه  و  دوب ، هتشذگ 

درم هک  تسین  لیلد  نیا  هب  طقف  میراد ، یم  مّدقم  تمظع ، تیـصخش و  نابحاص  ناگرزب و  نیب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رگا 
تسا و شنرک  لاح  هب  وا  تمظع  ربارب  رد  یتمظعاب  ره  هک  میراد  یم  مّدـقم  ار  یمیظع  هکلب  میا ؛ هتـشاد  مّدـقم  ار  یگرزب  میظع و 

عامتجا رد  خـیرات  لاجر  مامت  قوف  هک  میراد  یم  مّدـقم  ار  يدرم  تسا و  رتـالاب  یتیـصخش  ره  زا  هک  میهد  یم  يرترب  ار  یـصخش 
هب نیمز  يراوگرزب  دجم و  لیـصحت  رد  ار  دوخ  رمع  خیرات ، نادرم  اریز  تسین ؛ یعیدـب  هزات و  راک  چـیه  میدـقت ، نیا  تسا و  اهنآ 

.تسا همه  زا  رترب  رتالاب و  یسک  نینچ  درک و  ادف  نامسآ  دجم  لیصحت  هار  رد  ار  دوخ  ناج  مالسلا  هیلع  نیسح  اّما  دندناسر ، نایاپ 

ص 102. ینعملا ، ومس  - 1
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!؟ مینک دای  ار  وا  ارچ 

هب مالسلااهیلع  همطاف  تلیضف  تمظع  مالسلا و  هیلع  یلع  یگنادرم  تمظع  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ِتوبن  ِتمظع  زا  هک  يدرم 
درم کی  رکذ  دای و  اهنت  وا  تالاح  رکذ  وا و  دای  سپ  تسا ، قـالخا  یگرزب  راکـشآ  هناـشن  یناـسنا و  تمظع  هنومن  هدـمآ ، دوجو 

خیرات هکلب  تسین ؛ يرشب  تلیـضف  نامرهق  کی  خیرات  وا  خیرات  رابخا و  .تسا  نادیواج  تیناسنا  راکذت  دای و  هکلب  تسین ؛ گرزب 
.تسا دننام  یب  ینامرهق 

ّبس ربانم  زارف  رب  ار  شردپ  نیسح و  لاس ، تصش  تّدم  هب  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  تداهش  زا  دعب  هیما  ینب  : » دسیون یم  داقع " "

دیامنب و یتراسج  نید  ماکحا  زا  وا  تاعارم  يراکزیهرپ و  ییاسراپ ، عرو ، ماقم  هب  تبسن  تسناوتن  اهنآ  زا  رفن  کی  اّما  دندرک ؛ یم 
.دزاس مهتم  دوش ، رداص  یمدآ  زا  ناهنپ  ای  راکشآ  رد  تسا  نکمم  هک  یهانگ  نیرت  کچوک  هب  ار  وا 

نابز اّما  دنیوجب ؛ وا  رد  یبیع  ای  دوش  هتفگ  يزیچ  ناشتموکح  رب  جورخ  زا  ریغ  مالسلا  هیلع  نیـسح  دروم  رد  هک  دنتـساوخ  یم  اهنآ 
(1) «. دندید هاتوک  دنهدب ، تبسن  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  ار  یبیع  هکنیا  زا  ار  ناشنارودزم  ناشدوخ و 

هدـهاشم و يارب  نیملـسم  ریغ  و  دوبدای ، تربع و  يارب  ار  نآ  ناناملـسم ، هک  تسا  یمرح  زورما  البرک  : » تسا هدروآ  داقع "  " زاب و 
یم تلیـضف  سدق و  زا  یبیـصن  رـشب  عون  يارب  هک  دشاب  یـسک  هاگترایز  دیاب  البرک  هک  تسا  نیا  ّقح  اّما  دـننک ؛ یم  ترایز  اشامت 

لیاضف اب  نآ  مان  هک  میسانش  یمن  ار  نیمز  عاقب  زا  يا  هعقب  چیه  ام  اریز  دسانش ؛

ص 136. ءادهشلاوبا ، - 1
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نورقم مالسلا  هیلع  نیـسح  تداهـش  زا  دعب  البرک  مسا  اب  هک  تسا  یلیاضف  زا  رت  مزال  بقانم ، لیاضف و  نآ  هک  دشاب  مأوت  یبقانم  و 
«. دیدرگ
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هشیدنا دیشروخ  مود : لصف 

هراشا
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بتکم  نادرگاش 

ییاه شناد  هب  ار  شنادـنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دـنراد  تلـالد  بلطم  نیا  رب  ربتعم  ثیداـحا 
دانتـسا و دروم  نادـناخ  نیا  رد  هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يالما  مالـسلا و  هیلع  یلع  طخ  هب  یباتک  .دـینادرگ  صوصخم 

یلص ربمغیپ  فده  مّمتم  لّمکم و  اهنآ ، شور  هریـس و  مالـسلا و  مهیلع  ناماما  تامیلعت  تاغیلبت و  تقیقح ، رد  .تسا  هدوب  هعجارم 
.دشاب یم  رشب  تیاده  هعماج و  تیبرت  رد  هلآ  هیلع و  هللا 

دوجو اب  .تسا  هداد  عاجرا  ناراوگرزب  نیا  هب  ار  تّما  عیمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نیلقث ، روهـشم  رتاوتم و  ِثیدـح  ساـسا  رب 
.ددرگ یم  راکشآ  رهاظ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تیب  لها  یملع  تیحالص  فیرش ، ثیدح  نیا 

هیلع یلع  توبن ، بتکم  ناگدـش  تیبرت  نیب  رد  هکنآ  رب  دـنراد  تلالد  ّتنـس  لها  قرط  زا  يرگید  رایـسب  تاـیاور  اـهنیا  رب  هوـالع 
لیاسم رد  مومع  عجرم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  دـعب  وا  درک ؛ هدافتـسا  توبن  راونا  شباـت  زا  هباحـص ، همه  زا  رتشیب  مالـسلا 

.دوش یم  یهتنم  رورس  نآ  هب  همه  هیعرش  مولع  دشاب و  یم  یملع 

دّیـس نیـسح  ماما  یبتجم و  نسح  ماما  ترـضح  شنادنزرف  اب  ینید  یملع و  يربهر  تماما و  یهلا  بصنم  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دعب 
عطاق و اهنآ  نخـس  دـندوب ؛ یعرـش  ماکحا  ریـسفت و  مولع  یمالـسا ، لیاسم  رد  مدرم  هانپ  أـجلم و  اـهنآ  .دوب  مالـسلاامهیلع  ءادهـشلا 

.دوب نازیم  قشمرس و  ناشیا  شور  و  لوبقم ،
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مالسا غارچ  مالسلا  هیلع  نیسح 

قراخ یتریـصب  نید ، رما  رد  هک  دوش  یم  رتراکـشآ  ام  رب  زرم  نیا  میوش ، قیقد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دّیـس  تالاح  رد  رتشیب  هچره 
.تسا هدوب  ترضح  نآ  يامنهار  یبیغ  یشنیب  هداعلا و 

موقرم هیواعم  هب  هک  ییاه  همان  زا  ناورم ، هیواعم و  صوصخ  هب  تیب ، لها  نانمـشد  اب  وا  تاـجاجتحا  زا  راوگرزب ، نآ  شناد  ملع و 
باتک رد  ترضح  نآ  زا  هک  رگید  ياهاعد  هفرع و  ياعد  زا  دنا و  هدومن  اشنا  فلتخم  ياه  تبـسانم  هب  هک  ییاه  هبطخ  زا  هدومرف ،

.ددرگ یم  راکشآ  رهاظ و  هدش ، لقن  ینس  هعیش و  ياه 

فیـصوت نم  يارب  یتسرپ  یم  هک  ار  ییادـخ  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  جراوخ ) هقرازا  هقرف  ربهر  " ) قرزا نب  عفان  "

! نک

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ًِالئآق ِلِیبَّسلا ، ِنَع  ًّالآض  ِجاجِوْعِْالِاب ، انِعاظ  ِجاْهنِْملا ، ِنَع  ابِکان  ًِالئام  ِساِبْتلِْالا ، ِیف  ُرْهَّدـلا  ِلَزَی  َْمل  ِسایِْقلا  یَلَع  ُهَنیِد  َعَضَو  ْنَم  ُِعفان ! ای  »
! ِلیِمَْجلا َْریَغ 

، ًیـصْقَتْسُم ُْریَغ  ٌدـیَِعبَو  ٍقِصَْتُلم  ُْریَغ  ٌبیِرَق  ِساّنلِاب ، ُساُقی  الَو  ِّساوَْحلِاب  ُكَرْدـُی  ال  ُهَسْفَن ، ِِهب  َفَصَو  اـِمب  یِهلِإ  ُفِصَأ  ِقَرْزَءْـالا ! َْنباَـی 
؛» ُلاعَتُْملا ُرِیبَْکلا  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ال  ِتامالَْعلِاب ، ٌفوُصْوَم  ِتایآْالِاب  ٌفوُْرعَم  ُضَّعَُبی ، الَو  ُدِّحَُوی 

تسا هابتشا  رد  هراومه  دزاسب  سایق  رب  ار  دوخ  نید  سکره  عفان ! يا 
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فصو ار  میادخ  نم  قرزا ! رسپ  يا  .دیوگ  ابیزان  نانخـس  ددرگ و  هارمگ  دنک ، چوک  يژک  جاجوعا و  هب  دتفا ، تروص  هب  هار  رد  و 
يزیچ هب  اـّما  تسا  کـیدزن  .ددرگن  ساـیق  مدرم  هب  دوشن و  كاردا  ساوح  هب  وا  تسا ؛ هدومرف  فصو  ار  دوخ  وا  هچنآ  هب  منک  یم 

هب هدش و  هتخانـش  اه  هناشن  هب  درادـن ، هار  وا  رد  بیکرت  هیزجت و  تسا و  هناگی  وا   (1) .هتـسجن يرود  اّما  تسا  رود  تسین ، هدیبسچ 
.تسین ییادخ  هبترمدنلب ، گرزب و  دنوادخ  زا  ریغ  تسا ؛ هدیدرگ  فصو  اه  تمالع 

! وت مالک  تسوکین  ردقچ  تفگ : تسیرگ و  قرزا  نبا 

! یهد یم  رفک  هب  یهاوگ  نم  رب  مردارب و  ردپ و  رب  وت  هک  هدیسر  نم  هب  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: تفگ قرزا  نبا 

(2) ؛» ِماکْحَءْالا َموُُجنَو  ِمالْسِءْالا  َرانَم  ُْمْتنُک  ْدََقل  َکلِذ  َناک  ِْنَئل  ُْنیَسُح ! ای    ِ هّللاَو امَأ  »

.دییادخ ماکحا  ناگراتس  مالسا و  غارچ  امش  نیقی ، هب  دنگوس ! ادخ  هب  هدش ، رداص  نم  زا  هنوگ  نیا  رگا  نیسح ! ای 

.دندرگ تیاده  امش  دوجو  ياه  هراتس  هب  اه  یکیرات  رد  دنیوجب و  ینشور  امش  فراعم  مولع و  راونا  زا  دیاب  مدرم  ینعی 

كرد لـباق  يداـم  ساوح  اـب  وا  یکیدزن  يرود و  .تسین  رگید  تادوجوم  یکیدزن  يرود و  دـننام  دـنوادخ  یکیدزن  يرود و  - 1
.دشاب یمن 

ص 323. ج 4 ، قشمد ، خیرات  زا  لقن  هب  ص 148 ؛ ینعملا ، ومس  - 2
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ناملاع مزب  عمش  نیسح ،

تماـقا هّکم  رد  دـندش و  نوریب  هّکم  يوس  هب  هنیدـم  زا  ریبز  نبا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  : » تسا هدروآ  دوخ  باـتک  رد  ریثـک " نبا  "

یم ار  شنخس  دنتسشن و  یم  وا  فارطا  رد  دندمآ  یم  وا  يوس  هب  اهنآ  .تفرگ  رارق  مدرم  هّجوت  دروم  مالسلا  هیلع  نیـسح  .دندیزگ 
«. دننک تیاور  وا  زا  ات  دنتشون  یم  هدرک و  طبض  ار  شیاه  هتفگ  دنتسُج و  یم  دوس  دندینش  یم  وا  زا  هچنآ  زا  دندینش و 

نیسح نانچ  دندوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  حور  تمظع  تیونعم و  هتفیـش  نانچ  مدرم  : » تسا هتـشاگن  ینعملا " ومـس   " رد یلئالع " "

هیلع نیسح  زج  یسک  .دنتفاتـش  یم  وا  يوس  هب  هدش و  عطقنم  فرـصنم و  اج  همه  سک و  همه  زا  هک  تشاد  تیبوبحم  مالـسلا  هیلع 
عادبا ملاع  زا  يرگید  تقیقح  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دوجو  رد  مدرم  ییوگ  دشاب ؛ هتـشاد  دنمتدارا  دیرم و  همه  نیا  هک  دوبن  مالـسلا 

زومر و زا  ار  اهنآ  هدش و  زاب  بیغ  ملاع  نابز  هک  دوب  نآ  لثم  تفگ ، یم  نخس  مالسلا  هیلع  نیسح  نوچ  .دندرک  یم  اشامت  ار  یهلا 
قیاقح زا  ار  اهنآ  توافتم ، يا  هنوگ  هب  شتوکـس  دـش ، یم  شوماخ  هک  ینامز  و  تخاـس ؛ یم  هاـگآ  ناـهن  قیاـقح  ناـهنپ و  رارـسا 

نایم رد  هک  يا  هلصاف  هطقن و  لثم  درک ؛ راهظا  ناوت  یمن  قیمع  یـشوماخ  اب  زج  ار  قیاقح  زا  يا  هراپ  اریز  تخاس ؛ یم  ربخاب  رگید 
نآ اب  زج  هک  دـهد  یم  ییانعم  باتک ) ياه  هتـشون  دـننام   ) هتـشون زا  ِیلاخ  هطقن  نامه  دـنراذگ و  یم  اه  هلمج  اه و  هملک  اهرطس ،

«. درک نایب  ناوت  یمن  ار  انعم  نآ  يا  هتشون  چیه  هب  هطقن 

راـشف رد  مدرم  هکنآ  اـب  .دراد  مدرم  ناـیم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یملع  تیبوـبحم  زا  ریذـپانراکنا  یتـیعقاو  زا  ناـشن  قوـف ، مـالک 
اّما دنشاب ؛ هتشادن  هطبار  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  یسک  ات  دندوب  اهنآ  بیقعت  رد  اج  همه  ناهاگآراک  ناسوساج و  هدوب و  تموکح 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  قالخا  مراکم  رب  یشرگن  لامج : www.Ghaemiyeh.comهنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


21 ص :

، دشاب هک  نازیم  ره  تردق  دـنک ؟ ادـج  ناشریمـض  ناشلد و  ناشدوخ ، زا  ار  مدرم  دـناوت  یم  هنوگچ  یماظن  روز  هزینرـس و  تردـق 
.دنک یمن  ذوفن  وا  تیونعم  ناسنا و  نطاب  هب  دشاب ، ذفان  يراک و  هک  ردقره  هزینرس  دوش و  طلسم  رشب  روعش  رب  دناوت  یمن 

باحـصا زا  يرایـسب  دادـعت  هکنیا  اب  نامز  نآ  دوب ، هیاورلا  ثیدـحلا و  ریثک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  : » تسا هدروآ  همادا  رد  یلئالع " "

«. دندمآ یم  مالسلا  هیلع  نیسح  سلجم  هب  هدرک و  كرت  ار  اهنآ  همه  مدرم  اّما  دندرک ؛ یم  ثیدح  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

(1) .دنک یم  لقن  ترضح  نآ  زا  ار  یثیداحا  یلئالع " ، " نایب نیا  زا  سپ 

قطنم ماکحتـسا  هحیرق و  دادعتـسا و  تناطف ، تّوق  راشرـس ، قوذ  ملع و  زا  یکاـح  هدـش ، لـقن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زا  هک  يراـبخا 
تّدـح نهذ و  تدوج  اب  هیملع  لیاسم  رد  يا  هنوگ  هب  ترـضح  نآ  .دـشاب  شرامـش  لـباق  هک  تسا  نآ  زا  شیب  راـبخا  نیا  .تسوا 

ُّرِغَی ُهَّنِإ  : » تفگ وا  ّقح  رد  رمع " نب  هّللادبع   " هک يّدح  ات  دـش ، یم  مدرم  ّریحت  بجوم  هک  داد  یم  اوتف  درک و  یم  رظن  راهظا  رطاخ 
(2) «. اّرَغ َْملِْعلا 

مولع تشگنارـس  زا  تیالو  توبن و  تیب  رد  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دهد ، یم  اذـغ  دوخ  راقنم  اب  ار  دوخ  هجوج  غرم ، هک  نانچمه 
.تفای ومن  دشر و  دیکم و  ریش  مالسا  فراعم  هنیس  زا  و  دروخ ، اذغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ص 97. ینعملا ، ومس  - 1
هک دندرک  داهنـشیپ  وا  هب  یتقو  تفگ ، مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  نأش  رد  دـیزی  ار  هملک  نیا  ریظن  ص 148 ؛ ینعملا ، ومس  - 2
هب دزاس .» یم  اوسر  ار  ام  دورب  ربنم  هب  رگا  : » تفگ دادن و  هزاجا  دیزی  دورب ، ربنم  هب  دهد  هزاجا  دریذپب و  ار  ترضح  نآ  تساوخرد 
ْدَق ٍْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  اذه  « ؛ دیربخ یب  نادناخ  نیا  راک  زا  امـش  : » تفگ دـمآ ؟» دـهاوخرب  هچ  لاح  نینچ  رد  ناوجون  نیا  زا  : » دـنتفگ وا 

ص 242. مومهملا ، سفن  اّقَز .» َْملِعلا  اوُّقَز 
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زاین هداجس  رب  موس : لصف 

هراشا
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تدابع حور 

، نید هب  کّسمتم  تلیضفاب و  مالسلا  هیلع  نیسح  : » تفگ یم  هک  دنا  هدرک  تیاور  يریبز " بعـصم   " زا ریثا " نبا   " ّربلا و دبع  نبا  "

(1) «. دوب رایسب  وا  ّجح  هزور و  زامن و  و 

«. دوب راد  هزور  زور ، رد  و  راد ) هدنز  بش   ) رادیب بش ، رد  مالسلا  هیلع  نیسح  : » تفگ وا  تدابع  فصو  رد  ریبز " نب  هّللادبع  "

ياه هام  رد  ناضمر ، هام  هزور  رب  هوالع  دروآ و  یم  اج  هب  زین  رگید  ياهزامن  هناگ ، جـنپ  ياـهزامن  رب  هوـالع  : » دـیوگ یم  داـقع " "

(2) «. دشاب هدش  كرت  هب  راچان  هکنآ  رگم  دشن ، توف  وا  زا  ادخ  هناخ  ّجح  لاس  چیه  رد  و  تفرگ ، یم  هزور  ار  ییاهزور  مه  رگید 

عوضخ تدابع و  لامک  لیلد  نیا  (3) و  درازگ ّجح  هدایپ  هبترم  جنپ  تسیب و  و  دروآ ، یم  ياج  هب  زامن  تعکر  رازه  زور  هنابـش  رد 
هاگرد هب  ّتلذ  یگدـنب و  راهظا  اعد و  هنوگ  نیدـب  دوب و  هتفرگ  ار  هبعک  نکر  اـهزور ، زا  يزور  .تسا  یلاـعت  يادـخ  هاـگرد  هب  وا 

: دومن یم  شیاتس  انث و  حدم و  ار  وا  درک و  یم  زیزع  يادخ 

.ِْربَّصلا ِكْرَِتب  َهَّدِّشلا  َْتمَدَأ  الَو  ِرْکُّشلا ، ِكْرَِتب  ِنلا  َهَمْعّ َْتبَلَـس  َْتنَأ  الَف  اِرباص ، ِینْدَِجت  ْمَلَف  ِینَْتیَلَْتباَو  ارِکاش ، ِینْدَِجت  ْمَلَف  ِینَتْمَعَن  یِهلِإ  »
(4) ؛» ُمَرَْکلا َّالِإ  ِمیِرَْکلا  َنِم  ُنوُکَی  ام  یِهلِإ 

يدومن مراتفرگ  الب  هب  یتفاین ، ارم  رکش  يدیشخب و  تمعن  ارم  ایادخ !

ص 378. ج 1 ، باعیتسا ، ص 20 ؛ ج 2 ، هباغلادسا ، - 1
ص 73. ءادهشلاوبا ، - 2

یبا خیرات  ص 219 ؛ ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  ص 244 ؛ صاوخلا ، هرکذـت  ص 20 ؛ ج 2 ، هباغلادسا ، ص 382 ؛ ج 1 ، باـعیتسا ، - 3
ص 107. ج 2 ، ءادفلا ،

ص 183. نیبغارلا ، فاعسا  - 4
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میرک زا  اراگدرورپ ! .يدومنن  رتشیب  ار  الب  تّدـش  مربص ، كرت  اب  يدـیزرون و  غیرد  نم  زا  ار  تتمعن  يدرکن ، تفاـیرد  ارم  ربص  و 
.دزسن مرک  زا  ریغ 

ياعد نامه  هب  تسا  یفاک  دنادب ، ادـخ  هاگرد  رد  ار  مولظم  دـهاجم  ماما  نآ  تنکـسم  شتـسرپ و  اعد و  لاح  دـهاوخب  یـسک  رگا 
.دیامن عوجر  هفرع "  " فورعم
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تواخس ناراب  مراهچ : لصف 

هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  قالخا  مراکم  رب  یشرگن  لامج : www.Ghaemiyeh.comهنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


28 ص :

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  قالخا  مراکم  رب  یشرگن  لامج : www.Ghaemiyeh.comهنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


29 ص :

نادنمزاین يالوم 

: تفگ ربنق  .دز  ادص  ار  ربنق  تشگرب و  دومن ، هدهاشم  ار  یتسدگنت  یبارعا  .دمآ  نوریب  دروآ و  ياج  هب  ار  زامن  مالسلا  هیلع  نیـسح 
! هّللا لوسر  نبای  کیّبل 

؟ تسا هدنام  ردقچ  ام  جراخم  لوپ  زا  دومرف :

.منک تمِسق  تیب  لها  نیب  يدومرف  هک  مهرد  تسیود  درک : ضرع 

.تسا رتراوازس  لوپ  نآ  هب  اهنآ  زا  هک  هدمآ  یسک  روایب ! ار  نآ  دومرف :

.داد یبارعا  هب  دمآ و  نوریب  تفرگ ، ار  لوپ  نآ  سپس 
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منک یم  ادا  ار  تضرق 

یم دوخ  یکانمغ  زا  درک و  یم  هلاـن  هماـسا  .تفر  وا  لزنم  هب  دـیز " نب  هماـسا   " یـسرپ لاوحا  تداـیع و  يارب  ترـضح  نآ  يزور 
.تفگ

؟ يراد یمغ  هچ  ردارب ! دومرف :

.تسا مهرد  رازه  تصش  هک  مراد  یضرق  درک : ضرع 

.تسا نم  هدهعرب  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح 

.دشاب هدشن  ادا  مضرق  مریمب و  مسرت  یم  تفگ : هماسا 

.منک ادا  ار  نآ  نم  ات  يریم  یمن  دومرف :

(1) .درک ادا  وا  گرم  زا  شیپ  ار  ضرق  نآ  ناشیا 

هیلع نسح  ترـضح  مان  هب  ار  تیاـکح  نیا  ص 89 ،  ج 1 ، يواـسملا ، نساـحملا و  رد  یقهیب  و 152 . ص 151  ینعملا ، ومـس  - 1
مهرد رازه  هاجنپ  دصکی و  مادکره  هک  هدرک  تیاور  راوگرزب  ردارب  ود  نیا  دوخ  زا  یتیاکح  هحفـص  نیمه  رد  هدرک و  دای  مالـسلا 

.دندرک اطع  رفن  کی  هب 
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مَرَک نامسآ  کی  مجنپ : لصف 

هراشا
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مالسلا هیلع  نیسح  همان  مارم 

ترـضح نآ  لاصخ  .دوب  ریظن  یب  هیاپدـنلب و  کـیدزن ، رود و  اـب  ترـشاعم  نسح  یعاـمتجا و  بادآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
.تسا تشذگ  وفع و  زا  راشرس 

هک دنک  یم  لقن  مالـسلاامهیلع  نیـسح  شردپ  زا  نیدـباعلا  نیز  ماما  هدرک : تیاور  یندـم " یفنح  يدـنرز  دّـمحم  نیدـلا  لامج  "

ار وا  رذع  مرگید ، شوگ  رد  دروایب  رذع  و  دومرف ) هراشا  شتسار  شوگ  هب  و   ) شوگ نیا  رد  دهد  مانشد  نم  هب  يدرم  رگا  : » دومرف
: دومرف لقن  نم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مّدج  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اریز  مریذپ ؛ یم 

؛» ٍلِْطبُم ْوَأ  ٍّقُِحم  ْنِم  َرْذُْعلا  ِلَبْقَی  َْمل  ْنَم  َضْوَْحلا  ُدِرَی  «ال 

(1) .لطاب ای  دیوگب  ّقح  روآرذع  هاوخ  دریذپن ، ار  رذع  هک  یسک  دوش  یمن  رثوک )  ) ضوح دراو 

تدوم سنا و  ینابرهم ، تمحر ، ّتبحم ، بدا ، تیاهن  رد  دوخ ، تیب  لها  ناشیوخ و  ناوناب ، نادـنزرف ، اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.درک یم  دروخرب 

.درک يزیچ  تساوخرد  ترضح  نآ  زا  دمآ و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدخ  يدرم  دنک : یم  تیاور  هبیتق  نبا 

ییاوسر ببس  نآ  ندرکن  ادا  هک  یناوات  هید و  ای  هدننکراوخ و  ِرقف  ای  نیگنس  ماو  يارب  رگم  تسین  هتـسیاش  لاؤس ، دومرف : ترـضح 
.دوش

.اهنآ زا  یکی  يارب  رگم  امش  تمدخ  هب  مدماین  درک : ضرع 

.دنداد وا  هب  رانید  دص  داد  نامرف  ترضح 

ص 209. نیطمسلا ، ررد  مظن  - 1

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  قالخا  مراکم  رب  یشرگن  لامج : www.Ghaemiyeh.comهنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 42 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10725/AKS BARNAMEH/#content_note_33_1
http://www.ghaemiyeh.com


34 ص :

هب ار  شردارب  نخس  نامه  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  درک ، لاؤس  زین  ترضح  نآ  زا  تفر و  مالسلا  هیلع  نیسح  تمدخ  درم  نآ  سپس 
؟ داد ردقچ  وت  هب  مردارب  دیسرپ : سپس  .دینش  ار  خساپ  نامه  دومرف و  وا 

.رانید دص  درک : ضرع 

(1) .دشاب هدرک  يربارب  شردارب  اب  تساوخن  اریز  درک ؛ اطع  وا  هب  رانید  هن  دون و  مالسلا  هیلع  نیسح 

ترـضح نآ  يارب  یلگ  هتـسد  یکزینک  مدوب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  تمدـخ  رد  دـنک : یم  تیاور  سَنَا "  " زا یمـصعتسم " توقای  "

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  .دروآ 

.يدازآ ادخ  يارب  وت  یلاعَت ؛»   ِ هّللا ِهْجَِول  ٌهَّرُح  ِْتنَأ  »

؟ ینک یم  دازآ  ار  وا  وت  هدروآ و  تیارب  لگ  هتسد  کی  یکزینک  متفگ :

: دیامرف یم  اریز  تسا ؛ هتخومآ  بدا  ام  هب  نینچ  نیا  یلاعت  يادخ  دومرف :

(2) ؛» اهوُّدُر ْوَأ  اْهنِم  َنَسْحَِأب  اوُّیَحَف  ٍهَّیِحَِتب  ِیُح  ُْمتیّ اذِإَو  »

.دیهد خساپ  نآ  دننام  ای  رتهب  یشیاتس  هب  لباقم  رد  دیاب  زین  امش  دنک ، شیاتس  ار  امش  یسک  هاگره 

(3) .دوب وا  نتخاس  دازآ  لگ ، هتسد  نیا  زا  رتوکین  و 

ص 152. ینعملا ، ومس  - 1
 . هیآ 86 ءاسن : هروس  - 2

ص 72. ءادهشلاوبا ، ص 159 ؛  ینعملا ، ومس  - 3
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یهاوخ تلادع  مچرپ  مشش : لصف 

هراشا
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هاوخ تلادع  ماما 

رد مالـسلا  هیلع  یلع  لدـع  زا  هک  یتیاکح  .دـنرادن  ملاع  رد  يدـننامه  مولظم ، زا  تیاـمح  تلادـع و  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نادـناخ 
: دومرف تیصو  شنادنزرف  هب  وا  .دوب  تلادع  رد  یناف  ّقح و  هتخابلد  وا  هک  دهد  یم  ناشن  هدش ، هتشاگن  خیرات  ياه  باتک 

؛» انْوَع ِمُولْظَْمِللَو  امْصَخ  ِِملاّظِلل  انوَک  »

.دیشاب هدید  متس  رای  رگمتس و  نمشد 

یم مدرم  هب  اهنآ  لاّمع  هیما و  ینب  هک  ییاـه  متـس  زا  .دـشاب  یم  تافـص  ناـمه  ثراو  ردـپ و  نآ  دـنزرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
وا تضهن  و  يرگ ، متـس  دادـیب و  ملظ ، هیلع  مایق  وا ، مایق  .دـش  یم  تحاران  تّدـش  هب  دیـشک و  یم  جـنر  سکره  زا  شیب  دـندومن ،

.دوب نیمولظم  ناگدیدمتس و  شخب  تاجن  تضهن 

، دشاب یم  هانپ  یب  ناگراچیب  زا  تیامح  نیمولظم و  زا  عافد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هقالع  تّدش  رب  هاوگ  هک  ییاه  ناتـساد  زا  یکی 
مامت دوب و  هیواعم  دهعیلو  هدازهاش و  حالطـصا ، هب  هک  دیزی  .تسا  مالـس " نب  هّللادـبع   " رـسمه قاحـسا و  رتخد  بنیُرا "  " ناتـساد
دوجو اب  .دندوب  شرایتخارد  شورفدوخ  هدنناوخ  هصاّقر و  نانز  ور و  هام  ناکزینک  روز ، ماقم ، لوپ ، هلمج  زا  ینار ؛ توهش  بابـسا 

نوچمه دـیزی  .دنـشاب  وا  تفع  تمـصع و  رادـساپ  دـیاب  هیواعم  شردـپ  وا و  هک  تخود  يرادرهوش  يوناب  هب  عمط  مشچ  زاـب  نیا ،
، بیجن نز ، نآ  هک  اـجنآ  زا  اـّما  دـش ؛ مارآاـن  دـنوش ، یم  تیبرت  تموـکح  ِشوـن  شیع و  روـفو  رد  هک  یناتـسرپ  توهـش  لذارا و 
هک كاپان ، هیواعم  .دومن  یم  لاحم  ییاـسراپ  قیرط  زا  يو  نتخاـس  فرحنم  بیرف و  هار  زا  وا  هب  یـسرتسد  دوب ، هفیفع  نمادـکاپ و 

نینمؤملاریما ار  دوخ 
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هفیفع نز  زا  ار  تخبدب  درم  وا  .دز  يا  هقباس  یب  بیجع و  رایسب  گنرین  هب  تسد  دیزی ، توهـش  سفن و  شهاوخ  يارب  دناوخ ، یم 
.تخاس مهارف  ار  نز  نآ  زا  دیزی  یبایماک  تامّدقم  دومن و  ادج  شیابیز  و 

بآ رب  شقن  ار  وا  هشقن  و  داتـسیا ، هیواعم  یناطیـش  تشز و  میمـصت  نیا  لباقم  رد  يدرم  ناوج  تریغ و  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اّما 
هب دیزی  ندیسر  زا  عنام  داد و  ناشن  ار  نیملـسم  سیماون  ظفح  هب  دوخ  هقالع  یمـشاه و  ّتیمح  تریغ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  .درک 

هّللادبع زا  ار  گرزب  متس  نآ  و  دومن ، لدبم  لاصتا  هب  درک ، داجیا  گنرین  اب  هیواعم  هک  ار  یقارتفا  .دیدرگ  شریرـش  كاپان و  سوه 
(1) .تسا هدنام  یقاب  نادواج  هیما  ینب  ملاظم  یلع و  لآ  رخافم  خیرات  رد  ناتساد  نیا  .دینادرگ  عفد  شرسمه  مالس و  نب 

لقن ار  نآ  لامجا  ام  هچنآ  .دوش  یم  هدید  نآ  رداصم  نیب  یتافالتخا  مالعا ، یضعب  دننام  ناتـساد ، نیا  تایـصوصخ  یـضعب  رد  - 1
". هسایسلا همامالا و   " رد هبیتق " نبا   " و فاحتالا ،"  " رد يواربش "  " لقن اب  تسا  قفاوم  میدرک ،
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یگداس گنر  هب  متفه : لصف 

هراشا
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ایند هب  هاگن 

، ناردارب ناناوج ، دوخ ، ناج  زا  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  تشذگ  يراکادف و  نامه  ایند ، ندرمش  راوخ  لماک و  دهز  هناشن  نیرتهب 
.دوب الب  تبیصم و  همه  نآ  هب  نداد  نت  نارای و  باحصا و 

ادـخ و نید  يرای  ّقح و  هاررد  هنوگ  نیا  دـناوت  یمن  دـشابن ، شزرا  ردـق و  یب  یـسک  رظن  رد  يویند  ياه  تمعن  لام و  اـیند و  رگا 
هلاـن يادـص  دـنیبب ، ار  شنازیزع  هعطق  هعطق  ندـب  هـک  يّدـح  هـب  اـت  دزرو  تماقتـسا  يرادـیاپ و  دوـخ ، یلاـع  فدـه  تشادـگرزب 
ياه مخز  همه  نآ  شرکیپ  رب  دروآ و  درد  هب  ار  وا  هفطاع  رهمرپ و  لد  دنزرف ، نز و  هیرگ  دونشب ، یگنشت  تمحز  زا  ار  شناکدوک 
نیا مامت  ربارب  رد  هوک  نوچ  دـهدن و  ناشن  شمرن  لطاب  لباقم  رد  دـنامب ، اجرباپ  تباث و  ادـخ  نید  يرای  رد  اّما  دـیآ ؛ دراو  يراـک 

.دنامب راوتسا  بیاصم 

فالخ ایند ، لها  فرع  رد  هک  يوحن  هب  دیآرد و  شزاس  هحماسم و  رد  زا  دیزی  اب  هک  دندرک  داهنشیپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  هب  يرآ !
اّما دنوش ؛ دنم  هرهب  عّتمتم و  ایند  زا  شناشیوخ  لیماف و  نادناخ ، دوخ ، ضوع ، رد  دیایب و  رانک  وا  اب  دوشن ، هدرمش  وا  فرـش  نأش و 
ّقح نتفرگ  اـب  هتـشاگنا و  هدـیدان  ار  یمالـسا  حـلاصم  ینارذـگ ، شوخ  اـیند و  یگدـنز  يارب  هک  دوـبن  یـسک  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ادـخ يوس  زا  هک  یّمهم  هفیظو  فـیلکت و  يادا  رد  دـیامن و  اـضما  ار  رفک  ملظ و  رـسارس  دـساف و  هاگتـسد  نآ  يرارقرب  توکـسلا ،

.دیامن یهاتوک  هحماسم و  هدش ، راد  هدهع 
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زا تسد  هک  دـنراذگب  مپچ  تسد  رد  ار  هاـم  و  تسار ، تسد  رد  ار  باـتفآ  رگا  : » دومرف هک  تسا  یـسک  رـسپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
(1) «. تشاد مهاوخنرب  مرادرب ، توعد 

(2) «. تسا رتراوخ  یماکز  زب  کی  ینیب  بآ  زا  نم  دزن  امش  يایند  : » تفگ یم  هک  تسا  یسک  رسپ  وا 

میب و گرم  زا  درمـش و  یم  راوخ  ار  ایند  یگدـنز  .دوب  هناگی  گرزب و  هیحان ، نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  : » دـسیون یم  یلئالع " "

راوازـس تهج  نیا  زا  .تشادن  هّجوت  زیچ  چیه  هب  درک ، یم  نآ  يادف  ار  زیچ  همه  هک  شراگدرورپ ، ناهرب  هب  زج  .تشادـن  یـساره 
دـیحوت و ياـنب  دِّدـجم  و  شّدـج ، زا  دـعب  مالـسا  خاـک  هدـننکانب  نیمود  ار  وا  يریمجا ،" نیدـلا  نیعم   " يدـنه رعاـش  دـننام  تـسا 

(3) «. میمانب یتسرپاتکی 

(4) «. دوب هدنادرگور  ایند  زا  شا  یتسه  مامت  دوجو و  لک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  : » دسیون یم  یلئالع "  " زین و 

: تفگ یم  ردپ  .دوب  داّهز  دیس  سیئر و  شردپ ، دننام  مالسلا  هیلع  نیسح  سپ 

(5) ؛» ِمُأ ِهّ ِيْدَِثب  ِلْفِّطلا  َنِم  ِتْوَْملِاب  ٌْسنُأ  ٍِبلاطِیبَأ  ِْنبِال    ِ هّللاَو »

.تسا رتشیب  شردام  هنیس  هب  لفط  هقالع  سنا و  زا  گرم  هب  تبسن  بلاط  یبا  دنزرف  هقالع  سنا و  دنگوس ! ادخ  هب 

(6) ؛» َدَجَو ٍِبلاطَک  ْوَأ  َدَرَو  ٍبِراغَک  ّالِإ  اَنَأ  امَو  »

.دبای یم  هک  يا  هدننک  بلط  ای  تسا  بآ  یپ  رد  هک  یماک  هنشت  دننام  زج  متسین  گرم  هرابرد  نم  و 

ص 325 و 326. ج 2 ، يربط ، خیرات  - 1
هبطخ 3. هغالبلا ، جهن  - 2

.انعم هب  لقن  ص 119  ینعملا ، ومس  - 3
.انعم هب  لقن  ص 102  ینعملا ، ومس  - 4

ص 214. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 5
هبطخ 5. هغالبلا ، جهن  - 6

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  قالخا  مراکم  رب  یشرگن  لامج : www.Ghaemiyeh.comهنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 51 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10725/AKS BARNAMEH/#content_note_42_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10725/AKS BARNAMEH/#content_note_42_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10725/AKS BARNAMEH/#content_note_42_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10725/AKS BARNAMEH/#content_note_42_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10725/AKS BARNAMEH/#content_note_42_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10725/AKS BARNAMEH/#content_note_42_6
http://www.ghaemiyeh.com


43 ص :

: تفگ یم  رسپ 

ّالِإ َنیِِملاّظلا  َعَم  َهایَْحلا  َالَو  ًهَداعَس ، ّالِإ  َتْوَْملا  يَرَأ  ّیِنِإ ال  »

(1) ؛» امََرب

.تکاله تمحز و  زج  ار  ناراکمتس  اب  یگدنز  منیب و  یمن  تداعس  زج  ار  گرم  هک  یتسار  هب 

هچ هب  تراگدرورپ  زا  وت  میب  دـش : هتفگ  ترـضح  نآ  هب  هک  یماگنه  دـیوگ : یم  ترـضح ، نآ  دـهز  دروم  رد  بوشآرهـش " نبا  "

: دومرف تسا ؟ گرزب  نازیم 

(2) ؛» اْینُّدلا ِیف    ُ هّللا َفاخ  ْنَم  ّالِإ  َهَمایِْقلا  ُنَمأَی  «ال 

.دسرتب ادخ  زا  ایند  رد  هک  نآ  رگم  تمایق ، زور  رد  یسک  تسین  ناما  رد 

ص 381. ج 44 ، راونالا ، راحب  - 1
ص 69. ج 4 ، بقانملا ، - 2
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عضاوت هلق  رب  متشه : لصف 

هراشا
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تّزع ات  یگداتفا  زا 

زا یـشان  رـشب  ربکت  .ددرگ  یم  رتدایز  وا  ینتورف  عضاوت و  دوش ، رتشیب  ناـسنا  تمکح  ملع و  دـیحوت ، یـسانشادخ ، تفرعم ، هچره 
هدش شیاتس  حدم و  عضاوت ، زا  و  تمذم ، تّدش  هب  ربکت  زا  ثیداحا  همیرک و  تایآ  رد  .تسا  يدنسپدوخ  تلفغ و  ینادان ، لهج ،

.تسا

یم ّجح  هب  هدایپ  مالسلاامهیلع  یبتجم  نسح  ماما  شردارب ، وا و  هک  ینامز  .دوب  مرتحم  رایسب  مدرم  دزن  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
مارتحا .دندومیپ  یم  هار  هدایپ  هدمآ و  نییاپ  بکارم  زا  اهنآ  مارتحا  هب  دندوب ، اهنآ  هارمه  هک  هباحـص  خویـش  لاجر و  مامت  دـنتفاتش ،

ای دـندوب ، تمیق  نارگ  وا  يراوس  ياـه  بَکرم  اـی  تشاد ، لـّلجم  خاـک  وا  هک  دوب  نآ  يارب  هن  مدرم ، ناـیم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
یم تولخ  وا  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  دجـسم  هکنآ  اـی  دـنتفر ، یم  وا  بَکرم  لاـبند  شیپاـشیپ و  ینازابرـس  ناـمالغ و 

.دوبن اهنیا  زا  کی  چیه  يارب  هن ! .دنتسب  یم  مدرم  رب  يو  دش  دمآ و  عقوم  رد  ار  اه  هار  دندومن و 

هلاس همه  .دوب  یگداس  زا  لامالام  وا  یگدنز  .تفریذپ  یمن  ار  اهنآ  زا  ییادج  درک و  یم  یگدنز  مدرم  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
شّدج دجسم  رد  و  دش ، یم  رـضاح  تعامج  زامن  رد  .دومن  یم  دش  دمآ و  تساخرب و  تسـشن و  مدرم  اب  تفر و  یم  ّجح  هب  هدایپ 

ار اهنآ  تفریذـپ و  یم  ار  اهنآ  توعد  درک و  یم  ترـشاعم  ارقف  اب  .تسـشن  یم  باحـصا  ناتـسود و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
رد تفاتـش و  یم  نارامیب  تدایع  هب  .درب  یم  اذـغ  نان و  نامیتی ، نانز و  هویب  ناـیاونیب ، ناـجاتحم ، يارب  شدوخ  .دومن  یم  ناـمهیم 

.تسج یم  تکرش  اه  هزانج  عییشت 
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زا ییاه  ناـشن  شکراـبم  هناـش  رب  دـندنکفا ، كاـخ  رب  ناـیرع  ار  ناـشیا  رّهطم  ندـب  هفوک ، لد  گنـس  هشیپ و  متـس  نایهاپـس  یتقو 
شود هب  هنیدم  رد  هک  تسا  ییاه  نابنا  رثا  : » دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  دندش ، ایوج  نآ  ّتلع  زا  نوچ  دندید ، راب  نتـشادرب 

(1) «. درب یم  نانز  هویب  ماتیا و  ارقف ، ياه  هناخ  هب  تفرگ و  یمرب  كرابم 

ص 222. ج 2 ، بقانملا ، - 1
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خیرات نامرهق  مهن : لصف 

هراشا
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تعاجش يانعم  رد 

گنج و نییآ  هب  ترضح  نآ  ملع  و  یندب ، تّوق  تردق و  وزاب ، روز  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تعاجش  دننک  نامگ  یضعب  دیاش 
دننادب یتالمح  ار  ترضح  نآ  تعاجـش  ياه  شیامن  نیرت  گرزب  دوش و  یم  هصالخ  ناروالد  ناریلد و  نتخادنا  كاخ  هب  دربن و 

یمن وزاب  روز و  نآ  فیرح  دـندید  هک  ینامز  نانمـشد ، .دـیچیپ  یم  مهرد  ار  اهنآ  راموط  دومن و  یم  نمـشد  هاپـس  هب  هنت  کی  هک 
رمش  ) ار شرونا  رس  دندرک و  دیهش  ار  نامولظم  دّیس  نآ  هچرگا  دنداد و  رارق  ریت  گنس و  فده  ار  شکاپ  رکیپ  فارطا ، زا  دنوش ،

ترثک متـشک ؛ ار  ترـضح  نآ  دوخ ، یـصخش  يوزاب  روز  هب  نم  هک  درکن  اعّدا  یـسک  اّما  دندومن ؛ ادج  ندب  زا  یلوخ ) ای  نانـس  ای 
هب ادـخ  نانمـشد  نآ  هک  دروآ  رد  اپ  زا  رهاظ ) هب   ) ار دـهاجم  ماما  نآ  هداـعلا ، قوف  يزیر  نوخ  یگنـشت و  رایـسب ، تاـحارج  مخز ،

، وزاب روز  نیا  .دـناسرب  لتق  هب  ار  راّرک  ردـیح  راگدای  نآ  وزاب ، روز  دربن و  اب  دـناوتب  هک  دوبن  یـسک  هنرگو  دـندش ، ریلد  وا  نتـشک 
.تسا تعاجش  ياه  شیامن  زا  یشیامن  هناریلد ، تالمح  ینامسج و  يورین 
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نیتسار تعاجش 

یحور یناسفن و  تسا  یتلاح  خیرات ، نامرهق  نیا  تعاجـش  .دشاب  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هتـسجرب  لیاضف  زا  یکی  تعاجش ،
، يدـنک نبج ، سرت ، لماوع  تسا و  یـصاخ  سفن  طبـض  ياراد  دـشاب  نآ  دـجاو  سک  ره  تسا ، نبج  رّوهت و  نیب  طـسو  ّدـح  هک 
، وزاب ِروز  رگا  تفـص  نیا  .دوش  یمن  طلـسم  یـصخش  نینچ  رب  تراـسج  یخاتـسگ و  یکاـب ، یب  يدـنت ، بابـسا  و  روتف ، یتسس و 

ببـس تروص  نیا  ریغ  رد  دـش ، دـهاوخ  تعاجـش  رهظم  تردـق ، نآ  دـنک ، يربـهر  ار  رگید  تردـق  هّوـق و  ره  یمـسج و  تردـق 
.ددرگ یم  تمالم  شنزرس و 

تفص نیا  هب  وا  رد  هلماک  ياوق  تیلعف  رشب و  نیرفآ  لامک  ياهدادعتسا  روهظ  هک  تسا  هلضاف  تافص  نیرت  فیرـش  زا  تفـص  نیا 
.دشاب یم  هتسباو 
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اه تّما  ياقب  رایعم 

طلـست تحت  يدوز  هب  دـش و  دـهاوخ  یتسین  راید  راپـسهر  دنـشابن ، دـنم  هرهب  یقـالخا  یحور و  تعاجـش  زا  نآ  دارفا  هک  یتّلم  ره 
.تسا تعاجش  زا  اهنآ  يدنم  هرهب  نازیم  هب  هتسباو  اهنآ  يدنلبرس  تّزع و  اه و  تّما  ياقب  دوجو و  .تفرگ  دهاوخ  رارق  ناگناگیب 

تراسج اه ، يوردـنت  راکفا ، قانتخا  نارگید ، يدازآ  زا  يریگولج  داقتنا ، زا  سرت  یبیرف ، ماوع  اج ، یب  تاطایتحا  يراک ، هظفاـحم 
رد هناراک  هظفاحم  تسایـس  ندرک  هشیپ  تلم و  هب  تنایخ  یـشورف ، نطو  يرگمتـس و  یبیکـشان ، هیحور و  نتخاب  زیمآ ، نونج  ياه 

.تسا تعاجش  تفص  نتشادن  زا  فشاک  همه  ییوربآ ، یب  یفرش و  یب  هب  ندش  یضار  روما و 

داقتنا و زا  نتشادن  میب  راگزور ، ياه  یتخس  تامیالمان و  ربارب  رد  تمواقم  هجهل ، تحارص  يراد ، نتـشیوخ  سفن ، طبـض  هکنانچ 
.دشاب یم  تعاجش  هکلم  زا  یشان  نارگید ، يدازآ  هب  مارتحا 

تعاجـش هبترم  نیرت  یلاع  شیامن  زکرم  وا  مسج  حور و  .دوب  هتفای  یّلجت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رد  تعاجـش  نیا  رهاـظم  ماـمت 
.تشگ لثملا  برض  هینیسحلا " هعاجش   " هک ییاج  ات  دوب ،
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مالسلا هیلع  نیسح  هاگمزر  رد 

رفن رازه  تسیب  وا  .دیدرگ  نارگن  تحاران و  ربخ  نیا  ندینش  زا  دایز  نبا  درک ، تکرح  هفوک  دصق  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتقو 
یتقو .دنشکب  ار  وا  درکن  تعیب  رگا  دنریگب و  تعیب  ترضح  نآ  زا  دیزی  يارب  ات  درک  رما  اهنآ  هب  داتسرف و  ترـضح  اب  دربن  يارب  ار 

تعاجـش تشگن ؛ یـضار  راع  گنن و  روز و  ملظ و  لّمحت  هب  دومن و  یـسأت  شردپ  ّدج و  هب  تفریذپن و  دـش ، تعیب  داهنـشیپ  وا  هب 
رد دنداد ، رارق  ریت  هزین و  فده  هدرک و  هرصاحم  ار  شباحصا  ناسک و  نازیزع ، تیب ، لها  دوخ ، هکنیا  اب  درک و  راکشآ  ار  هیمشاه 
رـس ادن  دومن و  يرادیاپ  يریطخ  تیعقوم  نینچ  رد  بلق  تّوق  اب  بارطـضا و  نودب  یلاع ، تماهـش  اب  دـنام و  مدـق  تباث  ّقح  ریـسم 

: داد

َهَعْرُـس اِنتَْعَیب  یلِإ  ُْمتْعَرْـسَأَو  ْمُکاْنیَتَأَف ، انوُُمتْخَرْـصَتِْسا  ُْلیَْولا ! َُّمث  ُْلیَْولا  ُمَُکل  اسْعَتَو  ْمَُکل  اْحُبق  ْمُْکنِم  َرَدـْغَأ  ُْتیأَر  ام  ِهَفوُْکلا ! َلـْهَأ  اـی  »
الَأ ْمُْکَیلِإ ، َناک  اّنِم  ٍْبنَذ  الَو  ْمُکیف ، ُهْوَْشفَأ  ٍلْدَع  ِْریِغ  ْنِم  اِنئآدْعَأ  َفُویُـس  اْنیَلَع  ُْمْتلَلَـسَو  ِشارَْفلا ، َُتفاهَت  ْمُّتَفاهَت  ْمُکاْنیَتَأ  اَّملَو  ِبابُّذلا ،

: ُدِْشُنی َوُهَو  ِهِدَی  ِیف  ٌتَّلَصُم  ُهُْفیَسَو  ْمِْهیَلَع ، َلَمَح  َُّمث  .َنیِِملاّظلا  یَلَع    ِ هّللا ُهَنَْعل 

؛» ُرَْخفَأ َنیِح  ارَْخفَم  اذِهب  ِینافَک  ٍمِشاه  ِلآ  ْنِم  ِْربِحلا  ٍِّیلَع  ُْنبا  اَنَأ 

هب ار  ام  دیدرک و  هثاغتسا  ام  هب  هک  داب  امش  رب  تواقش  يدوبان و  تکاله ، یتشز ، ما ؛ هدیدن  امـش  زا  رت  نکـش  دهع  هفوک ! مدرم  يا 
دوخ يرای 
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دننام میدمآ  امـش  يوس  هب  هک  نونکا  دیتفرگ ! باتـش  ام  تعیب  يوس  هب  سگم  دننام  امـش  میتفریذپ و  ار  امـش  توعد  ام  دـیدناوخ ،
لدع و اهنآ  هکنآ  یب  دیدیشک ، ام  يور  هب  ار  ام  نانمشد  ياهریشمش  دیدرک و  ور  يدب  رش و  يوس  هب  و  دیتخیر ، ورف  کبس  هناورپ 

! تسا ناراک  متس  رب  ادخ  تنعل  هک  دیشاب  هاگآ  .دشاب  هدش  رداص  امش  هب  تبسن  یهانگ  ام  زا  و  دننک ، شاف  امش  نایم  رد  يداد 

متسه مشاه  لآ  زا  حلاص  ملاع  درم  نآ  یلع  دنزرف  نم  دومرف : یم  درک و  یم  هلمح  هدیشک  ماین  زا  ِریشمش  اب  راّدغ  مدرم  نآ  رب  سپ 
(1) .تسا سب  نم  يارب  راختفا  نیا  هرخافم ، ماقم  رد  و 

ْنَم ُمَرْکَأ    ِ هّللا ُلوُسَر  يِّدَـجَو  تسا : نیا  دنـشاب ، ظفح  ار  نآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتـسود  تسا  راوازـس  هک  تایبا  هیقب  - 1
اقِداص َلِْزنُأ    ِ هّللا ُباتِک  انِیفَو  ُرَفْعَج  ِْنیَحانَجلاوُذ  یعُْدی  یِّمَعَو  دَمْحَأ  َِهلالُس  ْنِم  ِمُأ  یّ ُمِطافَو  ُرَهَْزن  ِْقلَْخلا  ِیف    ِ هّللا ُجارِس  ُنَْحنَو  یـضَم 
اِنتالُو یِقْـسَن  ِضْوَْحلا  ُهالُو  ُنَْحنَو  ُرَهَْجنَو  ِمانَءْالا  ِیف  اذـِهب  ُّرُـسَن  ِلُک  ْمِهّ ِساّنِلل    ِ هّللا ُناـمَأ  ُنَْحنَو  ُرَکْذـُی  ِْریَْخلاـِب  ُیْحَْولاَو  يدُْـهلا  اَـنِیفَو 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  ّدج  ُرِـسُْخی و  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  انُـضِْغبُمَو  ٍهَعیِـش  ُمَرْکَأ  ِساّنلا  ِیف  اُنتَعیِـشَو  ُرَْکُنی  َْسَیل  ام    ِ هّللا ِلوُسَر  ِسأَِکب 
( ادخ لوسر   ) دمحا رتخد  نم ، ردام  همطاف ، .میشخرد  یم  قلخ  نایم  رد  هک  میدنوادخ  ياه  غارچ  ام  تسا و  دارفا  نیرت  یمارگ  هلآ 

تیاده هدش و  لزان  تقیقح  هب  ادخ  باتک  ام  هرابرد  .تسا  فورعم  لاب ) ود  بحاص   ) نیحانجلاوذ هب  هک  تسا  رفعج  نم  يومع  و 
مدرم نیب  رد  اراکـشآ  ناهنپ و  ار  بلطم  نیا  مدرم و  همه  يارب  دـنوادخ  ناما  مییام  .دوش و  یم  دای  یبوخ  هب  ام  هداوناخ  رد  یحو  و 

نیا هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ماج  اب  مینک  یم  باریس  اردوخ  ناتسود  هک  رثوک  ضوح  نارادرایتخا  مییام  .مینک  یم  وگزاب 
.دننیب یم  نایز  تمایق ، زور  ام  نانمشد  دنتسه و  ناوریپ  نیرت  یمارگ  مدرم  نیب  رد  ام  نایعیش  .تسین  راکنا  ياج  بلطم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  قالخا  مراکم  رب  یشرگن  لامج : www.Ghaemiyeh.comهنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 64 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10725/AKS BARNAMEH/#content_note_55_1
http://www.ghaemiyeh.com


56 ص :

زا تفر و  یم  ورف  گنج  يایرد  رد  تخادـنا و  تکاله  كاخ  هب  ار  هفوک  هاپـس  ناعاجـش  زا  يرایـسب  ات  درک  یم  داهج  هراومه  وا  »
(1) «. درک یمن  هشیدنا  گرم 

زا رت  عاجش  ام  دنتفگ : البرک  نادیم  رد  هک  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  دننام  تعاجش  رد  تسیک  : » دسیون یم  دیدحلا " یبا  نبا  "

هچ و  تسکـش ، یم  مهرد  ار  ناراوس  هدنمزر ، ریـش  دننام  دندوب ، هدش  رو  هلمح  وا  رب  مدرم  هوبنا  هک  یلاح  رد  میدـیدن  ار  یـسک  وا 
(2) «. دش هتشک  ات  دراذگن  اهنآ  تسد  رد  تسد  دشن و  یتسپ  هب  یضار  هک  يدرم  هب  يرب  یم  نامگ 

ص 17 و 20. فاحتالا ، - 1
ص 482. ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 2
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هوکشرپ حور  مهد : لصف 

هراشا
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میمصت رد  تمظع 

دوخ مزع  زا  هنوگ  چـیه  هب  هاگ و  چـیه  هک  يروط  هب  تسا ، راک  نایاپ  ماجنا و  هب  نتـشاد  خـسار  مزع  يانعم  هب  میمـصت ، رد  تمظع 
.دریگب میمصت  هنارایشوه  دیامنب و  ار  نآ  تبقاع  نایاپ و  هظحالم  راک ، زاغآ  زا  دزرون و  یتسس  دوخ  میمصت  رد  و  ددرگنزاب ،

یمرب شریطخ  روعـش  زا  هنوگچ  وا  نانخـس  دش و  نادیم  دراو  راک ، نایاپ  ینیب  شیپ  اب  هنوگچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـیناوخب  نونکا 
: دناوخ ار  هبطخ  نیا  تشاد ، ار  قارع  هب  رفس  هّکم و  زا  جورخ  مزع  هک  هاگنآ  .تساخ 

امَو ِهاتَْفلا ، ِدیِج  یلَع  ِهَدالَْقلا  َّطَخَم  َمَدآ  ِْدلُو  یلَع  ُتْوَْملا  َّطُخ  ِِهلوُسَر ، یلَع    ُ هّللا یَّلَـصَو  هّللِاب ِ،  ّالِإ  َهَُّوق  الَو    ُ هّللا َءآش  امَو   ِ ِ هّلل ُدْـمَْحلَا  »
ِسیِواوَّنلا َْنَیب  ِتاوَلَْفلا  ُنالْـسُع  اهُعَّطَقَت  ِیلاصْوَِأب  ّیِنَأَک  ِهِیقال  اَنَا  ٌعَرْـصَم  ِیل  َریِخَو  َفُسُوی ، یلِإ  َبوُقْعَی  َقاـِیتْشا  ِیفالْـسَأ  یلِإ  ِینََهلْوَأ 

، ِِهئآلَب یلَع  ُِربْصَن  ِْتیَْبلا ، ِلْهَأ  اناضِر    ِ هّللا یَـضِر  ِمَلَْقلِاب ، َّطُخ  ٍمْوَی  ْنَع  َصیِحَم  ابْغَـس ال  ًَهبِرْجَأَو  افْوَج ، اشارْکَأ  ِنِم  یّ َّنَءَالْمَیَف  َءآلَبْرَکَو ،
الَأ .ُهَدْعَو  ْمِِهب  ُزِّجَُنیَو  ُُهْنیَع  ْمِِهب  ُّرِقَت  ِسُدُْقلا ، ِهَریِظَح  ِیف  َُهل  ٌهَعوُمْجَم  َیِه  َْلب  ُُهتَمَْحل ؛   ِ هّللا ِلوُسَر  ْنَع  َّذُشَت  َْنل  َنیِِرباّصلا ، َروُجُأ  ِفَُویَو  انیّ

(1) ؛» یلاعَت   ُ هّللا َءآش  ْنِإ  اِحبْصُم  ٌلِحار  ِینَّنِإَف  انَعَم  ْلَحْرَْیلَف  ُهُسْفَن ،   ِ هّللا ِءآِقل  یلَع  انِّطَُومَو  ُهَتَجْهُم ، انِیف  ًالِذاب  َناک  ْنَمَف 

.شربمغیپ رب  ادخ  دورد  تسین و  ادخ  هب  زج  ییورین  دوش و  یم  تسوا  تساوخ  هچنآ  تسادخ و  يارب  ساپس 

رب دنب  ندرگ  دننام  هدرک ، هطاحا  ار  اهنآ  هدش و  هتشون  مدآ  نادنزرف  رب  گرم 

ص 115. ینعملا ، ومس  - 1
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نم يارب  .دوب  فسوی  رادـید  قاتـشم  بوقعی  هک  هنوگ  نامه  مشیوخ ، ناگتـشذگ  رادـید  هب  قاتـشم  رایـسب  نم  .ناوج  رتخد  ندرگ 
یم هراپ  ارم  ياه  گر  ناـبایب ، ناـگرگ  ـالبرک ، سیواون و  ناـیم  رد  هک  منیب  یم  اـیوگ  .دـید  مهاوخ  ار  نآ  نم  هک  تسا  یهاـگلتق 

ام ياضر  ادخ  ياضر  تسین ، يزیرگ  هدش  هتـشون  اضق  ملق  اب  هک  يزور  نانچ  زا  .دـیامن  ریـس  ار  دوخ  هنـسرگ  ياه  مکـش  ات  دـننک 
رد وا  اب  هکلب  دوشن ؛ ادـج  وا  زا  ربمغیپ  نت  هراپ  زگره  .دـیامرف  اطع  نارباـص  دزم  اـم  هب  اـت  مینک  یم  ربص  وا  يـالب  رب  .تسا  نادـناخ 

.دنک افو  دوخ  هدعو  هب  ناشیا  هطساو  هب  دوش و  نشور  شنت  ياه  هراپ  هب  شمشچ  دشاب ، اج  کی  رد  سدق  هریظح 

نم هک  دنک  چوک  ام  اب  دهن  یم  ادخ  ياقل  تداهش و  هب  لد  و  درادن ، غیرد  ام  هار  رد  شیوخ  نوخ  نتخیر  زا  سکره  دیـشاب ! هاگآ 
.یلاعت هّللا  ءاش  نا  .درک  مهاوخ  چوک  دادماب 

.دنتشاد یمزاب  تشاد  هک  یمیمصت  زا  ار  يو  هک  یناسک  ربارب  رد  وا  عطاق  زیگناروش و  نانخس  و  مالسلا ،  هیلع  نیسح  قطنم  دوب  نیا 
رد هک  هاگ  نآ  هار ، هنایم  رد  اّما  دننک ؛ یم  مالعا  یلاع  ییاه  همانرب  دنریگ و  یم  رظن  رد  ار  یگرزب  أدبم  فده و  هک  یـصاخشا  اسب 
ای ماقم  لام و  دـندرک ، داهنـشیپ  اهنآ  هب  یماقم  رابتعا و  لام ، هک  یماـگنه  اـی  دـننک  یم  شومارف  ار  هماـنرب  دـنتفرگ ، رارق  رطخ  ربارب 

.دنـشک یم  تسد  دوخ  فده  زا  دارفا  نیا  دـنیامن ؛ یم  یـشوپ  مشچ  دوخ  فدـه  زا  هتخاس و  هراچیب  لیلذ و  ار  اهنآ  ینار ، توهش 
زاغآ زا  رگا  ددرگ و  یم  هدولآ  گـنن  بیع و  هب  ناـشنماد  دوش ، یمن  ناشبیـصن  یمهـس  تلیـضف ، نادـیم  رد  هکنآ  رب  هوـالع  ناـنیا 

.دید یم  نایز  رتمک  ناشنامیا  تفارش و  دندرک ، یمن  مالعا  يا  همانرب  دنتفگ و  یمن  ینخس 
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ینیسح مزع 

هک یماگنه  .دوب  نادیم  هدنرب  دندرک ، مایق  لدع  مان  هب  ّقح و  يارب  هک  یناسک  مامت  زا  شردپ ، ّدج و  دننام  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
: دومرف تشگ ، مهارف  تخاس ، یم  میلست  هب  راچان  ار  نارگید  هک  یبابسا  هنوگره  دش و  هجاوم  يرطخ  عون  ره  اب 

ّیِبَِرب ُذوُعَأ  .ِنوُمَجُْرت  ْنَأ  ْمُّکِبَرَو  ّیِبَِرب  ُتْذُـع  ّیِنِإ  هّللا ِ!  َدابِع  اـی  .ِدـِیبَْعلا  َراِرف  ُِّرفَأ  ـالَو  ِلِیلَّذـلا ، َءآـطْعِإ  يِدَِـیب  ْمُکیِطْعُأ  ـال  هّللاَو ِ!  ـال  »
(1) ؛» ِباسِْحلا ِمْوَِیب  ُنِمُْؤی  ٍّرِبَکَتَم ال  ِّلُک  ْنِم  ْمُّکِبَرَو 

هانپ نم  ادخ ! ناگدنب  يا  .منک  یمن  رارف  داهج  زا  ناگدنب  نوچ  مراذگ و  یمن  امـش  تسد  رد  تسد  يراوخ  هب  دنگوس ! ادخ  هب  هن ،
هب نامیا  هک  يّربکتم  ره  زا  ادـخ  هب  مرب  یم  هانپ  و  دـینک ، ناراب  گنـس  ارم  هکنیا  زا  امـش  راـگدرورپ  مدوخ و  راـگدرورپ  هب  مرب  یم 

.درادن تمایق  زور 

: دومرف زین  و 

یلِإ ُهُدـْهَع  ٌدـْهَع  ِرَوْحِْملا ، َقَلَق  ْمُِکب  َُقْلقَتَو  یحَّرلا ، َرْوَد  ْمُِکب  َروُدـَت  یّتَح  ُسَرَْفلا  ُبَکُْری  ام  ِْثیَرَک  ّالِإ  اهَدـَْعب  َنُوِثْبَلت  ـال    ِ هّللا ُْمیَأ  َُّمث  »
 ِ هّللا یَلَع  ُْتلَّکََوت  ّیِنِإ  َنوُرِْظُنت ، ـالَو  ََّیلِإ  اوُْـضقا  َُّمث  ًهَّمُغ ، ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَأ  ْنُکَی  ـال  َُّمث  .ْمُکَئآکَرُـشَو  ْمُکَْرمَأ  اوُعِمْجَأَـف  يِّدَـج ، ْنَع  ِیبَأ 

(2) ؛» ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  ّیِبَر  َّنِإ  اِهتَیِصاِنب  ٌذِخآ  َوُه  ّالِإ  ٍهَّبآد  ْنِم  ام  ْمُّکِبَرَو ، ّیِبَر 

ص 117. ینعملا ، ومس  - 1
سفن هب  دـینک  وجر  .تسا  هدـش  رکذ  لتاقم  هربتعم  بتک  رد  هک  تساروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  دیهـش  ماـما  هبطخ  زا  یتمـسق  - 2

ص 225. مومهملا ،

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  قالخا  مراکم  رب  یشرگن  لامج : www.Ghaemiyeh.comهنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 70 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10725/AKS BARNAMEH/#content_note_61_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10725/AKS BARNAMEH/#content_note_61_2
http://www.ghaemiyeh.com


62 ص :

نوچ ددرگ و  بایسآ  نوچ  امش  رب  راگزور  ات  دنیشن ، بسا  رب  یسک  هک  يرادقم  هب  رگم  دینکم  گنرد  نم  زا  دعب  دنگوس ! ادخ  هب 
ناتناراکمه دینک و  مهارف  ار  دوخ  راک  امش  سپ  .تسا  هداد  ربخ  نآ  هب  ارم  مّدج  زا  مردپ  هک  تسا  يدهع  دیوش ؛ برطـضم  روحم 

يا هدنبنج  چیه  ما ، هدرک  لکوت  تسامـش  نم و  راگدرورپ  هک  ییادـخ  رب  نم  دـیهدن ، تلهم  ارم  دـیزاتب و  نم  رب  دـیروآ و  درگ  ار 
.تسا میقتسم  طارص  رب  نم  راگدرورپ  هک  یتسرد  هب  تسا ، ادخ  تسد  هب  وا  هیصان  هکنآ  رگم  تسین 
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یگنادرم رد  تمظع 

شیامن لمکا  ّدح  هب  وا  دوجو  رد  یگنادرم  تشاد و  زیگنا  تفگش  تخس  بیجع و  یماقم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  زین  تمظع  نیا  رد 
.دندومن نارابریت  ار  شباحـصا  وا و  هشیپرفک ، هاپـس  هک  دوب  ینامز  ترـضح ، نآ  ِیگنادرم  روهظ  دراوم  نیرت  هتـسجرب  دیاش  .تفای 

: دومرف سپس  درک ، باحصا  هب  یهاگن  اهریت و  نآ  هب  یهاگن  تساخرب  مالسلا  هیلع  نیسح 

؛» ْمُْکَیلِإ ِمْوَْقلا  ُلُسُر  َماهَّسلا  ِهِذه  َّنِإَف  ُْهنِم ؛ َُّدبال  يِذَّلا  ِتْوَْملا  َیِلا    ُ هّللا ُمُکَمِحَر  اُومُوق  »

مدرم نیا  ياه  هداتـسرف  اهریت  نیا  کنیا  .دییامن  زاوشیپ  تسین  نآ  زا  يا  هراچ  هک  یگرم  زا  و  دنک ، تمحر  ار  امـش  ادخ  دیزیخرب !
.دنیامش يوس  هب 

تسد مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماگنه  نیا  رد  .دندیسر  تداهش  هب  نانآ  زا  یعمج  ات  دندرک  دربن  اهنآ  اب  ار  یتعاس  دنتساخرب و  باحصا 
: دومرف دز و  فیرش  نساحم  رب 

ْذِإ ِسوُجَْملا  یَلَع  ُُهبَضَغ  َّدَتْشاَو  ٍهَثالَث ، َِثلاث  ُهُولَعَج  ْذِإ  يراصَّنلا  یَلَع  ُُهبَضَغ  َّدَتْـشاَو  اَدلَو ، َُهل  اُولَعَج  ْذِإ  ِدوُهَْیلا  یَلَع    ِ هّللا ُبَضَغ  َّدَتِْـشا  »
اّمِم ٍءْیَـش  یلِإ  ْمُُهبیجُأ  ال    ِ هّللاَو اـمَأ  ِِیبَن  .ْمِهّ ِْتِنب  ِْنبا  ِلـْتَق  یلَع  ْمُُهتَِملَک  ْتَقَفَّتا  ٍمْوَق  یَلَع  ُُهبَـضَغ  َّدَتْـشاَو  ُهَنوُد ، َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلا  اوُدَـبَع 

(1) ؛» یِمَِدب ٌبَّضَُخم  اَنَأَو    َ هّللا یَْقلَأ  یّتَح  َنوُدیُِری 

ثلاث ار  وا  یتقو  دش ، تخـس  اراصن  رب  ادـخ  بضغ  و  دـنداد ، رارق  يدـنزرف  وا  يارب  هک  هاگ  نآ  تفای ، تّدـش  دوهی  رب  ادـخ  مشخ 
هثالث

ص 118. ینعملا ، ومس  - 1

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  قالخا  مراکم  رب  یشرگن  لامج : www.Ghaemiyeh.comهنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 72 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10725/AKS BARNAMEH/#content_note_63_1
http://www.ghaemiyeh.com


64 ص :

ادخ مشخ  .دندیتسرپ و  ادخ  ياج  هب  ار  هام  باتفآ و  هک  یماگنه  دش ، تخس  سوجم  رب  ادخ  بضغ  .دندناوخ و  نایادخ ) زا  یکی  )
یمن باوج  دنهاوخ  یم  هچنآ  هب  ار  اهنآ  ادخ  هب  دندش ، مالک  مه  قفّتم و  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  نتـشک  يارب  هک  یموق  رب  تفای  تّدـش 

.مشاب هدش  باضخ  دوخ  نوخ  هب  هک  یلاح  رد  منک  تاقالم  ار  ادخ  هکنیا  ات  مهد 

«. ِتْوَْملا َیلِإ    ُ هّللا ُمُکَمِحَر  اُومُوق  : » دومرف هک  تسا  نیا  تسا ، زیگنا  ساره  مالسلا  هیلع  نیسح  یگنادرم  زا  هک  يا  هلمج 

«. ...ْمُُهبیِجُأ ال    ِ هّللاَو امَأ  : » دومرف هکنیا  رگید  و 

چیه یکانتـشحو ، بیهم و  فقوم  نانچ  رد  هک  دزاس  یم  راکـشآ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یگنادرم  حوضو ، لامک  اـب  هلمج  ود  نیا 
دنناـم دومرف ، توعد  گرم  زا  لابقتـسا  هب  ار  باحـصا  تشگن ، یلوتـسم  وا  دوجو  رب  یگتخاـبدوخ  تسکـش و  ساره ، میب و  هنوگ 

.دناوخب اهاذغ  نیرتذیذل  ناوخرب  ار  اهنآ  هکنآ 

دنک و دربن  لطاب  اب  تساوخ  یم  وا  اریز  دوب ؛ شخب  تذـل  درک ، یم  توعد  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یگرم  نآ  مه  ّقح  هب  و 
ناـمیا كاـپ و  نادـجو  ریمـض و  يادـص  هک  ار  یهلا  يادـن  دوش و  میـسرت  شنامـشچ  شیپ  رد  دوـب ، وا  أدـبم  هک  دـنوادخ  ناـهرب 

(. نآرق  ) ادخ باتک  ادخ ، ربمغیپ  ادخ ، دید ؛ یمن  رگید  يزیچ  تاملک  نیا  زج  دینش و  یم  دوب ، شراشرس 

هب هک  تسا  نیا  رتهب  سپ  دـنار ، نخـس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یندـب  یحور و  تعاجـش  نوماریپ  هک  درادـن  ار  نآ  لاجم  راتـشون  نیا 
ترـضح نآ  یگدـنز  خـیرات  رد  لّمأت  رّکفت و  لتقم و  ياه  باتک  هعلاـطم  هب  ار  یمارگ  ناگدـنناوخ  هدرک و  تعاـنق  رادـقم  نیمه 

.مینک توعد 
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ربص هوک  مهدزای : لصف 

هراشا
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ربص هاگیاج 

زا شیب  دنا ، هتفگ  رایسب  نآ  تلیـضف  رد  ثیداحا  هفیرـش و  تایآ  تسا و  هدیدنـسپ  تاکلم  هدیمح و  یقالخا  لوصا  زا  تفـص  نیا 
: دیوگ یم  نخس  ربص  زا  نآرق  رد  عضوم  داتفه 

(1)« ٍباسِح ِْریَِغب  مُهَرْجَأ  َنوُِرباّصلا  یَّفَُوی  امَّنِإ  »

.دش دهاوخ  هداد  باسح  یب  نارباص ، شاداپ  انامه 

(2)« َنُولَمْعَی اُوناک  ام  ِنَسْحَِأب  مُهَرْجَأ  اآوُرَبَص  َنیِذَّلا  َّنَیِزْجََنلَو  »

.میهد شاداپ  دنا  هدرک  هچنآ  زا  رتهب  دنا ، هدیزرو  ییابیکش  هک  نانآ  هب  امتح 

(3)« َنیِِرباّصلا َعَم    َ هّللا َّنِإ  اآوُِربْصاَو  »

.تسا نارباص  اب  دنوادخ  یتسار  هب  دینک ، ربص  و 

: تسا یفاک  ربتعم  فورعم و  ثیدح  نیا  تایاور ، زا  تسا و  هدش  دراو  ربص  هرابرد  زین  يرایسب  تایاور 

(4) ؛» ُهَعَم َْربَص  ٍنامیِإ ال  یف  الَو  ُهَعَم ، َْسأَر  ٍدَسَج ال  ِیف  َْریَخ  ال  ِدَسَْجلا ، َنِم  ِْسأَّرلاَک  ِنامیِءْالا  َنِم  ُْربَّصلا  »

.تسین يریخ  زین  تسین  نآ  اب  يربص  هک  ینامیا  رد  تسین و  يریخ  رس ، یب  ندب  رد  تسا ؛ ندب  هب  رس  دننام  نامیا  هب  ربص  تبسن 

هیآ 10. رمز ، هروس  - 1
هیآ 96. لحن ، هروس  - 2
هیآ 46. لافنا ، هروس  - 3

ص 107. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 4
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: تسا تیاور  زین  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زا 

(1) ؛» ِنیِقَیلا ِنْسُحَو  ِْربَّصلا  ِِمئازَِعب  ِموُمُْهلا  ِتادِراو  َْکنَع  ْحَرِْطا  »

.زاس رود  دوخ  زا  هتسیاش ، نیقی  ییابیکش و  رب  مزع  اب  ار  دوش  یم  دراو  وت  رب  هک  ییاه  مغ 

میدیدن دـندرک ، شیامزآ  ناگدـننک  شیامزآ  میدرک و  شیامزآ  دومرف : هک  تسا  ثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  و 
اوادم دوخ  ریغ  هب  ربص  و  ددرگ ، یم  اوادم  روما  همه  ربص ، اب  .دشاب  ربص  زا  رتراب  نایز  شمدع  رتدـنمدوس و  شدوجو  هک  ار  يزیچ 

.دوش یمن 

: دیوگ یم  بغار " "

(2) ؛» ُْهنَع اهَْسبَح  ِنایِضَتْقَی  اّمَع  ْوَأ  ُعْرَّشلاَو ، ُلْقَعلا  ِهیِضَتْقَی  یلَع  ِسْفَّنلا  ُْسبَح  ُْربَّصلا  »

ار سفن  نتشادزاب  عرش  لقع و  هچنآ  زا  تسا  سفن  نتشادزاب  سبح و  ای  عرش ، لقع و  نامرف  قبط  رب  تسا  سفن  ندرک  راداو  ربص ،
.دنرامش یم  مزال  نآ  زا 

ص 105. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 1
ص 273. نآرقلا ، تادرفم  - 2
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ربص درم 

ناگتـشرف یتح  دـندنام و  یتفگـش  رد  نآ  تمظع  زا  نمـشد ، تسود و  هک  داد  یناـحتما  ربص ، ماـقم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
.دنتفرورف بّجعت  رد  ییابیکش  ربص و  نآ  زا  زین  نامسآ 

: هسدقم هیحان  ترایز  هرقف  بسحرب 

(1) ؛» ِتاوامَّسلا ُهَِکئآلَم  َكِْربَص  ْنِم  ْتَبِجَع  ْدَقَو  »

.دندش هدز  تفگش  اه  نامسآ  ناگتشرف  وت ، ربص  زا  یتسار  هب  و 

نیا اب  .تسا  تاحضاو  حیضوت  دیهش ، ماما  نآ  يراد  نتشیوخ  ربص و  زا  نخس  هک  دش  یعون  هب  ترـضح  نآ  زا  تلیـضف  نیا  روهظ 
رد ار  ترـضح  نآ  ریظن  یب  میظع و  فقوم  سپـس  مینک و  یم  نایب  ار  ربص  یلاع  ماسقا  زا  مسق  دنچ  یقالخا ، هدـیاف  تهج  زا  لاح ،

.میهد یم  ناشن  کی  ره 

ص 240. ج 98 ، راونالا ، راحب  - 1
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داهج رد  ربص 

، يراک ياه  مخز  زا  دنکن و  نادیم  هب  تشپ  هحلسا ، مخز  تاحارج و  داجیا  هطـساو  هب  ادخ  هار  دهاجم  هک  تسا  نیا  داهج  رد  ربص 
.ددرگن فیعض  نمشد  حلسم  ياوق  یعمج  هتسد  هلمح  شروی و  زا  شا  هیحور  دوشن و  رطاخ  ناشیرپ 

، دربن ياـه  نادـیم  رد  ادـخ  برق  هب  زوف  باوث و  بسک  يارب  اـهنآ  هک  دوب  نیا  مالـسا  ردـص  رد  ناناملـسم  تاـحوتف  لـلع  زا  یکی 
: تسا هدرک  دیجمت  نانآ  ربص  زا  و  هدومن ، حدم  ار  مدرم  نیا  میرک  نآرق  .دندرک  یم  داهج  هنارباص  نانیمطا ، اب  رطاخ و  هدوسآ 

(1) ؛» ِسْأَْبلا َنیِحَو  ِءآَّرَّضلاَو  ِءآَسْأَْبلا  ِیف  َنیِِرباّصلاَو  »

.دنتسه تخس  ثداوح  ماگنه  رد  اه و  ینارگن  اه و  تیمورحم  رد  ناگدننکربص  اهنآ  و 

: دیامرف یم  رگید  يا  هیآ  رد  و 

(2) ؛» َنیِِرباّصلا َعَم    ُ هّللاَو   ِ هّللا ِنْذِِإب  ًهَرِیثَک  ًهَِئف  ْتَبَلَغ  ٍهَلِیلَق  ٍهَِئف  ِم  نّ مَک  »

.تسا نایابیکش  اب  ادخ  دندش و  زوریپ  رایسب  یهورگ  رب  دنوادخ ، نذا  هب  كدنا  یهورگ  هک  هدش  اسب  هچ 

زا کی  چیه  رد  نانآ  .دوب  شکاپ  نادناخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  بیـصن  تسخن  هجرد  رد  یمالـسا ، داهج  ياه  نادـیم  رد  راختفا  نیا 
.دندنادرگن يور  داهج  زا  اه ، گنج 

هیآ 177. هرقب ، هروس  - 1

هیآ 249. هرقب ، هروس  - 2
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هب دوب  مدق  تباث  لّمحت ، ربص و  تیاهن  رد  وا  .تشاد  تکرش  رگید  تاوزغ  بازحا و  نینح ، ردب ، ياه  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
یم عافد  هناقداص  هنادرم و  مالسا  ربمغیپ و  زا  دیگنج و  یم  نانچمه  اّما  دش ؛ دراو  شندب  رب  تحارج  دون  دُحا  گنج  رد  هک  يروط 

دهاجم نآ  .دـش  دراو  شندـب  رب  هزین  ریـشمش و  مخز  داتفه  زا  شیب  هتوم  گنج  رد  بلاط  یبا  نب  رفعج  ترـضح ، نآ  ردارب  .دومن 
هب خیراوت ، یـضعب  بسح  رب  ار  وا  ات  دیزرو  تابث  نانچمه  دـندرک و  عطق  ار  شیاه  تسد  ات  تشاد  هاگن  ار  مالـسا  مچرپ  ادـخ ، هار 

.دنتخاس همین  ود 

رجنخ ریشمش و  مخز  راهچ  یس و  هزین و  نعط  هس  یس و  داقع "  " لقن و  يدوعسم "  " و ریثا " نبا   " تیاور هب  زین  مالسلا  هیلع  نیسح 
.دوب اهریت  مخز  زا  ریغ  هب  مخز  تفه  تصش و  نیا  هک  تشادرب 

.دوب تحارج  تسیب  دصکی و  دوب ، ادـیوه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سابل  رد  نآ  رثا  هک  یتاحارج  عومجم  : » دـنک یم  لقن  داقع " "

زا شیب  ادخ  زیزع  ندب  نآ  رب  گنـس  هزین و  ریت ، ریـشمش ، زا  هدراو  تاحارج  عومجم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  یـضعب  زا  یتح 
(1) «. دوب هدیسر  ترضح  نآ  رب  رهطم  هنیس  ور و  شیپ  زا  اه  مخز  نیا  مامت  تسا و  هدوب  تحارج  هد  دصیس و 

هاپس هب  هدایپ  سپـس  هراوس و  دوب  نکمم  ات  دناوخ و  یم  زجر  درک و  یم  گنج  مه  زاب  تاحارج  ترثک  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
ملاع گنن  هک  ار  نمشد  هاپس  تساخ و  یمرب  ریشمش  کمک  اب  داتفا ، یم  نیمز  رب  هک  یماگنه  یتح  درک ؛ یم  هلمح  هنادرم  نمـشد 

.دومن یم  ربص  درک و  یم  عافد  دنادرگ و  یم  رود  دوخ  زا  دندش ، تیناسنا 

ص 11. ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 188 ؛ ءادهشلاوبا ، ص 468 ؛ راخزلا ، ماقمقلا  - 1
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الب رب  ربص 

ربـص و هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اـّما  .تسا  رتاـسرف  تقاـط  رتراوشد و  بتارم  هب  یندـب  مـالآ  تاـحارج و  رب  ربـص  زا  ربـص  عوـن  نیا 
بل اب  ار  همه  هک  نارای  باحـصا و  نیرتهب  تبیـصم  و  ناردارب ، ناناوج و  گرم  غاد  رد  دوب ، رتشیب  ملاع  ياه  هوک  زا  شا  ییابیکش 
زاغآ زا  هک  درک  يربص  دندرک ، یم  هراپ  هراپ  ار  ناشندب  دندناسر و  یم  تداهـش  هب  یتیعـضو  نیرت  عیجف  هب  شیور  شیپ  رد  هنـشت 

.تسا هدشن  راکشآ  یسک  زا  يربص  نانچ  لاح ، هب  ات  ملاع 

.دیدرگ شا  ههام  شش  لفط  هاگلتق  ماما ، نآ  شوغآ 

.دیسر تداهش  هب  مولظم  ماما  نآ  شوغآ  رد  البرک  نادیهش  دّیس  هدازردارب 

.دنتشک ماک  هنشت  دومع ، تبرض  اب  دوب ، هدمآ  نوریب  همیخ  زا  نازرل  هک  ار  شرگید  لاسدرخ  كدوک 

رما هدیدایند  نادرم  دننام  دوب ، هدرک  عطق  ار  شتسد  نمشد  ریشمش  هک  ار  یکدوک  یتح  درک ؛ ربص  هاکناج  تابیصم  نیا  مامت  رد  وا 
: دومرف یم  درک و  یم  ربص  هب 

(1) ؛» َْریَْخلا َِکلذ  ِیف  ْبِسَتْحاَو  َِکب ، َلََزن  ام  یلَع  ِْربْصا  یِخَأ ! َْنباَی  »

! نک باسح  ریخ  هلزنم ) هب   ) ار اهنیا  هدش و  دراو  وت  رب  اه ) تبیصم  اهالب و  زا   ) هچنآ رب  نک  ربص  نم ! هدازردارب  يا 

 . ص 54 ج 45 ، راونالا ، راحب  - 1
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، دوب یگنادرم  تریغ و  همّسجم  هک  وا ، يارب  تبیـصم  نیا  هکنیا  اب  دید و  یم  يریـسا  ضرعم  رد  ار  شتیب  لها  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
تمحر هب  درک و  یم  شرافس  يراد  نتشیوخ  یشوماخ و  راقو ، ربص ، هب  ار  اهنآ  دومرف و  ربص  دومن ، یم  زادگ  ناج  تخس و  رایسب 

: دومرف یم  هداد و  هدژم  ادخ 

؛» ِهَرِخآْالاَو اْینُّدلا  ِیف  ْمُُکقِراُفت  ال    ِ هّللا ُهَمْحَرَو 

.ددرگ یمن  ادج  امش  زا  ترخآ  ایند و  رد  ادخ  تمحر  و 
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بضغ هماگنه  رد  ربص 

(1) «. ددرگ شیوخ  کلام  مشخ ، ماگنه  هب  هک  تسا  یسک  دنمورین  : » دیامرف یم  تیاور  رد  مالسلا  هیلع  مظعا  ربمایپ 

مامت رگا  دوب و  طلـسم  دوخ  رب  بضغ  ماـگنه  هب  وا  دادـن ؛ ماـجنا  ار  يراـک  بضغ ، مشخ و  ریثأـت  تحت  زگره  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
.دش یمن  نوریب  یندز  مهرب  مشچ  ردق  هب  باوص ، هار  يور و  هنایم  لادتعا و  قیرط  زا  ترضح  نآ  دش ، یم  مهارف  مشخ  لماوع 

، داتفا تشَت  رد  مالغ  تسد  زا  بآ  فرظ  تخیر ؛ یم  شکرابم  تسد  رب  بآ  ترـضح ، نامالغ  زا  یمالغ  دـسیون : یم  یلئـالع " "

«. مدروخ ورف  ار  ممـشخ  : » دومرف َْظیَْغلا .) َنیِمِظاْکلاَو  ! ) نم ياـقآ  يا  درک : ضرع  مـالغ  .دیـشاپ  ناـشیا  سّدـقم  يور  رب  تشَت  بآ 
(2) «. َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی    ُ هّللاَو : » درک ضرع  مدومن .» وفع  ار  وت  : » دومرف ِساّنلا .» ِنَع  َنِیفاْعلاَو  : » تفگ مالغ 

(3)! يدازآ ادخ  هار  رد  وت  هک  ورب  ِمیرَْکلا ؛»   ِ هّللا ِهْجَِول  ٌّرُح  ِْتنَاَف  ْبَهِْذا  : » دومرف

لامک هنیک ، مشخ و  بضغ ، لماوع  ربارب  رد  دیهش  ماما  نآ  دهد  یم  ناشن  هک  ترضح  نآ  مَرَک  قلخ و  نسُح  ياه  شیامن  زا  یکی 
ار یگنشت  ترضح  دندیسر و  زور  هاگ  مرگ  رد  ّرح  رکشل  هک  یتقو  .تسا  ّرح  رکشل  ندرک  باریس  تشاد ، ار  یگداتـسیا  تردق و 

بآ ناشیاه  بسا  اهنآ و  هب  ات  داد  نامرف  درک ، هدهاشم 

ص 151. ج 74 ، راونالا ، راحب  - 1
دنوادخ مدرم و  زا  ناگدننک  تشذگ  مشخ و  ناگدروخورف  و  « ؛ نارمع لآ  هروس  هیآ 134  زا  تسا  یسابتقا  مالغ ، نیا  نانخس  - 2

«. دراد یم  تسود  ار  ناراکوکین 
ص 161. ینعملا ، ومس  - 3

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  قالخا  مراکم  رب  یشرگن  لامج : www.Ghaemiyeh.comهنییآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 83 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10725/AKS BARNAMEH/#content_note_74_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10725/AKS BARNAMEH/#content_note_74_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/10725/AKS BARNAMEH/#content_note_74_3
http://www.ghaemiyeh.com


75 ص :

.دندیشاپ بآ  ناشنایاپراهچ  مکش  اهاپ و  رب  دندرک و  باریس  بکرم  درم و  زا  ار  نمشد  هاپس  مامت  ماما ، رما  بسحرب  .دنماشایب 

نابز هب  دـید ، لاح  نآ  هب  ارم  رثوک  یقاس  هدـید  ِرون  مَرَک و  رحب  نآ  ات  مدیـسر ، همه  زا  سپ  نم  تفگ : یبراـحم " ناـعط  نب  یلع  "

: دومرف زاجح  تغل  هب  تمحرم  فطل و  تیاهن  رد  كرابم و 

.ناباوخب ار  رتش  هدازردارب ! َهَیِواّرلا ؛» ِْخنَأ  یِخَأ ! َْنباَی  »

: دومرف سپ  مدیمهفن ، هک  تسناد  ماما  متسنادن ، ار  ماما  مالک  يانعم  نم 

.ناباوخب ار  رتش  َلَمَْجلا ؛» ِْخنَأ  »

: دومرف سپس  .مدیناباوخ  ار  رتش  نم 

! شونب بآ  نادرگ و  رب  ار  کشم  هناهد  ایْقُّسلا ؛» ِثَنِْخا  »

(1) .مدیشون بآ  ات  دیچیپ  كرابم  تسد  هب  ار  کشم  هناهد  دمآ و  شیپ  ماما  .متسناوتن  نم 

وا و رب  هجو  چیه  هب  هشیپرفک  رکشل  نآ  تسناد  یم  هکنیا  اب  .دوب  گنج  عورـش  زا  وا  عانتما  ترـضح ، نآ  ربص  رگید  ياه  هنومن  زا 
نآ دوـب  راوـشد  هدـیهوکن ، لاـمعا  نآ  رب  ربـص  هک  دز  یم  رـس  یتاـکرح  اـهراتفر و  اـهنآ  زا  هکنیا  اـب  دـننک و  یمن  محر  شنازیزع 

.دندربن هحلسا  هب  تسد  شباحصا  هن  دوخ و  هن  تخاس و  مامت  اهنآ  رب  ار  تّجح  ترضح ،

ینابایب رد  ار  ناشیا  دریگب و  گنت  ار  راک  مالسلا  هیلع  نیسح  رب  ّرح  هک  دوب  هداد  روتـسد  نآ  رد  دیـسر و  ّرح  هب  دایز  نبا  همان  نوچ 
، دروآ دورف  هزبس  بآ و  یب 

.لتقم بتک  ریاس  ص 350 و  راخزلا ، ماقمقلا  - 1
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اب نونکا  مه  ات  هدب  هزاجا  دنـشاب ، رتشیب  یـسب  دنیایب  اهنیا  زا  سپ  هک  یهاپـس  نآ  مسق ! ادخ  هب  : » درک ضرع  ماما  هب  نیق " نب  ریهز  "

«. مینک دربن  هورگ  نیا 

«. منک یمن  عورش  ار  گنج  ادتبا  نم  : » دومرف ترضح  نآ 

ناوج گرزب ، کچوک و  درم ، نز و  زا  ترضح  نآ  نایرکشل  همه  دندوب و  هتسب  شباحـصا  ماما و  يور  رب  ار  بآ  یتقو  نینچ  مه 
عورش زا  ناشیا  دیـسر ، یم  ماما  شوگ  هب  هراومه  ناماک  هنـشت  هحیـص  دندوب و  هنـشت  بکارم  اه و  بسا  یتح  ملاس ، رامیب و  ریپ ، و 

.دومرف يراددوخ  گنج 

تلالج ياه  همیخ  نوماریپ  رد  دش و  کیدزن  هرهاط  مایخ  هب  اروشاع  زور  نوعلم  رمـش  تثابخ ، ترارـش و  هموثرج  هک  ینامز  یتح 
رد هک  دید  ار  یقدـنخ  دزاس ، نّیعم  درک ، هلمح  ماما  هاگرکـشل  مایخ و  هب  ناوت  یم  اجنآ  زا  هک  ار  يا  هطقن  ات  دـیدرگ  یم  تمظع  و 

هزاـجا تشاد ، تراـهم  يزادـناریت  رد  هک  هجـسوع " نب  ملـسم   " .درک تراـسج  ماـما  هب  تشادرب و  گـناب  دـنا ، هتخورفا  شتآ  نآ 
عورـش زا  اریز  دومرفن ؛ هزاجا  ترـضح  .دزاس  كاپ  ادـخ  نمـشد  نآ  ثیبخ  دوجو  ثول  زا  ار  نیمز  دـنزب و  ریت  اب  ار  رمـش  تساوخ 

.دشاب هتشاد  عافد  تروص  اهنآ  اب  شگنج  تساوخ  یم  هکنیا  لثم   (1) .تشاد تهارک  گنج  ندرک 

، تسا ناشیا  تمه  يدـنلب  میمـصت و  توق  مکحم ، مزع  رب  لیلد  هک  ترـضح ، نآ  ربص  وفع و  تشذـگ ، ياه  هنومن  زا  رگید  یکی 
.دش رداص  ششخب  وفع و  ملح ، ربص ، ندعم  نآ  زا  وا  هب  تبسن  هک  تسا  یتّبحم  تفطالم و  همه  نآ  ّرح و  هبوت  لوبق 

ص 390. راخزلا ، ماقمقلا  ص 172 ؛ ءادهشلاوبا ، - 1
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: دومرف هک  تسا  راگدرورپ  نخس  دافم  زا  يزراب  قادصم  ّرح ، هب  تبسن  ماما  تشذگ  ربص و 

(1) ؛» ِرُومُءْالا ِمْزَع  ْنَِمل  َِکلَذ  َّنِإ  َرَفَغَو  َرَبَص  نََملَو  »

.تسا گرتس  ياهراک  زا  نیا  نامگ  یب  دنک ، هشیپ  تشذگ  ربص و  هک  یسک  و 

هیآ 43. يروش ، هروس  - 1
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یگنشت رب  ربص 

، یگنشت تمحز  اب  نمشد  هب  ندشن  میلست  .دشاب  تّدش  تیاهن  رد  یگنشت  رگا  صوصخ  هب  تسا ، راوشد  تخس  ییابیکش  عون  نیا 
زا وا  دنشاب و  هتسب  لباقم  فرط  يور  رب  ار  نآ  هک  دشابن  يدروم  خیرات  رد  دیاش  .تسا  هداعلا  قوف  خسار و  مزع  میمـصت و  تمالع 

.دشاب هدرک  يراددوخ  میلست 

نآ زا  .دنتـسب  شباحـصا  نادناخ و  ترـضح و  نآ  يور  رب  ار  بآ  مّرحم  متفه  زور  زا  لتقم ، ربتعم  ياه  باتک  خـیراوت و  بسحرب 
عبطلاب دـش ، هیهت  یبآ  مشاه ، ینب  رمق  سابع ، ترـضح  شـشوک  هاچ و  رفح  هلیـسو  هب  هبترم  ود  یکی  مه  رگا  اروشاـع  زور  اـت  زور 
باریـس نآ  اب  هدعو  ود  یکی  ار  هتـسب  نابز  بکارم  نالاسدرخ و  لافطا و  طقف  دـندرک و  یمن  هدافتـسا  نآ  زا  ناگرزب  نادـنملاس و 

.تسا زیمآّریحت  یگنشت  جنر  رب  ترضح  نآ  ییابیکش  زیگنا و  مغ  هداعلا  قوف  مالسلا  هیلع  ماما  یگنشت  ناتساد  نیاربانب  دندرک ؛

رد داهج  تمحز  .تسا  اسرف  تقاط  اجنآ  رد  یگنـشت  تعاس  دـنچ  لـمحت  هک  دـنناد  یم  دـنا ، هدـید  ار  قارع  ياـمرگ  هک  یناـسک 
ربص میظع  جـنر  نیا  رب  ماک  هنـشت  ماما  نآ  اّما  تسا ؛ یگنـشت  تّدـش  ثعاـب  همه  نوخ ، شزیر  تاـحارج و  ترثک  نازوس ، باـتفآ 

.هّللاِْدبَعابَا ای  َْکیَلَع    ُ هّللا یَّلَص  .دیدرگن  ناسکان  نآ  میلست  دومرف و 
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یگدنب رد  ربص 

زا ادخ  رما  لاثتما  يارب  ناشیا  و  دوب ، ادـخ  نامرف  تعاطا  روظنم  هب  ترـضح ، نآ  زا  ربص  ماسقا  مامت  روهظ  هک  تسا  راکـشآ  ًالماک 
هب ای  دـنک  تعیب  دـیزی  اب  هکنیا  رب  ینبم  دـنداد  وا  هب  نانمـشد  ای  ناتـسود  هک  ییاهداهنـشیپ  درک و  لابقتـسا  تبیـصم  ـالب و  همه  نآ 

.درک در  تفریذپن و  ار  دیامن  راتفر  توکس  شزاس و  هب  يو  اب  يوحن 

لاقم طسب  اب  هک  تسا  عیسو  يّدح  هب  هیحان  ره  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلادّیس  یقالخا  ياه  تمارک  بقانم و  میظع ، تیـصخش  يرآ !
راچان ور  نیا  زا  داد ؛ ناشن  ار  یتسار  هنیآ  نآ  يوخ  قلُخ و  تقیقح و  باتفآ  نآ  لامج  ناوت  یمن  مه  لقتـسم  ياه  باتک  فیلأت  ای 
یمامت دمآرـس  يوخ ، قلخ و  تغالب و  تحاصف ، ملح ، تفرعم ، ملع ، رد  ترـضح  نآ  مییوگ : یم  میتخادرپ و  راصتخا  زاـجیا و  هب 

.دوب تاقولخم 
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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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