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ناهج قافآ  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  كانبات  راونا 

باتک تاصخشم 

این كاپ  میرکلادبع 

مالسا يایفارغج 

هراشا

نید نیا  دومن ، هضرع  نایناهج  هب  ار  شیوخ  شخب  تاـیح  نیئآ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  لوسر  هک  يزور  زا 
( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکاربمایپ ترضح  تلاسر  لاس  تّدم 23  رد  دوب و  شرتسگ  لاح  رد  تعرس  هب  نادیواج  ینامسآ و 
، ماش رد  تیونعم  تلادع و  ناگنـشت  ریظن  یب  لابقتـسا  .دش  هدیـشک  نآ  زا  جراخ  هب  ناتـسبرع  طاقن  اصقا  زا  مالـسا  يدیحوت  يادـن 

كدنا رد  هدرک و  حرطم  یناهج  بتکم  کی  ناونع  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نیئآ  هشبح ، رـصم و  مور ، ناریا ، نمی ،
یناهج مالـسا ، ناریفـس  ترـضح  نآ  تلحر  زا  لبق  لاس  هس  .دیناسر  نایناهج  شوگ  هب  هدیدرونرد و  ار  ییایفارغج  ياهزرم  ینامز 

همه هب  هک  دنداد  روتسد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  تحارـص  هب  لاعتم  دنوادخ  دندرک و  هضرع  نایملاع  هب  ار  نآ  ندوب 
زا دعب  .متـسه  امـش  همه  يوس  هب  ادـخ  هداتـسرف  نم  مدرم ! يا  1 ؛ ] « ] ًاعیمَج ْمُْکَیِلا  ِهّللا  ُلوُسَر  ّینِا  ُساّنلا  اَـهُّیَا  اـی  : » هک دـنک  نـالعا 
رد دوخ  رصع  رد  کی  ره  مالسلا ) مهیلع   ) موصعم نایاوشیپ  ترضح و  نآ  نانیـشناج  ملـس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تلحر 
اب ار  دوـخ  مکحم  طاـبترا  نایـساّبع ، ناـیوما و  ياـهراشف  مغر  یلع  دنتـشاد و  ذوـفن  ناـنچمه  مالـسا  ياـیند  یتاـیح  مهم و  قطاـنم 

ياهروشک مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  رـصع  رد  .دندرک  یم  ظفح  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نآرق و  فراعم  ناگتفیـش  نارادتـسود و 
، ناتـسبرع نیطـسلف ، هیروس ، قارع ، هیکرت ، زاقفق ، ناتـسکرت ، دنـس ، ناتـسناغفا ، ناریا ، .تشاد  رارق  مالـسا  ناهج  ورملق  رد  يداـیز 

مالسا ناهج  ورملق  زا  یّمهم  یشخب  سلدنا ،) ) ایناپسا شکارم و  سنوت ، رئازجلا ، نادوس ،
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ناهج زور  نآ  تختیاپ  ورم  هب  هنیدـم  زا  تقو  تموکح  راشف  اب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  یناـمز  .دـیآ  یم  رامـش  هب  رـصع  نآ  رد 
يافلخ .تفای  شیازفا  یمالسا  ریغ  یتح  یمالـسا و  فلتخم  ياه  تیّلم  نارـس  زا  يرایـسب  اب  ترـضح  نآ  طابترا  دش ، دراو  مالـسا 
لامِعا .دنتسج  دوس  يا  هلیسو  تصرف و  ره  زا  ناناملـسم ، نایم  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم ناماما  ذوفن  زا  يریگولج  يارب  یـسابع 

، داوج ماما  رـصع  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تداهـش  زا  دـعب  اهراشف  نیا  .دوب  نانآ  هبرح  نیرت  مهم  هقباس ، مک  تیدودـحم  راشف و 
راموط هک  مالسلا » هیلع  دوعوم  يدهم   » دندوب هدینش  هک  ییاجنآ  زا  .دیسر  دوخ  جوا  هب  مالسلا ) امهیلع   ) يرکسع ماما  يداه و  ماما 
مالسلا هیلع  يرکـسع  ترـضح  لسن  زا  داد ، دهاوخ  لیکـشت  یناهج  لدع  تموکح  دیچیپ و  دهاوخ  مه  رد  ار  نارگمتـس  تموکح 

راهطا هّمئا  ریاس  نایم  رد  مهدزای  ماـما  هک  يروط  هب  دـندوب ؛ هداد  رارق  تیدودـحم  تبقارم و  تحت  رد  رتشیب  ار  ترـضح  نآ  تسا ،
دودح رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  ارچ  .تسا  هدوب  رادروخرب  نایعیـش  يربهر  تماما و  يارب  نامز  نیرت  هاتوک  زا  مالـسلا ) مهیلع  )
قداص ماما  مالسلا 19 ، هیلع  رقاب  ماما  مالسلا 35 ، هیلع  داّجس  ماما  مالسلا 11 ، هیلع  نیسح  ماما  مالسلا 10 ، هیلع  نسح  ماما  لاس ،  30
تشاد ار  رمع  نیرت  هاتوک  هکنیا  اب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  مالسلا 20 ، هیلع  اضر  ماما  مالسلا 35 ، هیلع  مظاک  ماما  مالسلا 34 ، هیلع 

اب .دندیدرگ  راد  هدـهع  ار  تما  تماما  .ق ) ات 260   254  ) لاس طقف 6  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  مالـسلا 33 و  هیلع  يداه  ماما  ، 17
هنـشت ياه  ناسنا  ناناملـسم و  ياه  هشیدـنا  راکفا و  رد  ذوفن  يارب  هاـتوک  تدـم  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  فاـصوا ، نیا 

يراذگورف یششوک  چیه  زا  تیونعم  فراعم و 
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هیلع يرکـسع  ترـضح  رـصع  رد  .دومن  ییامنهار  ار  قاتـشم  مدرم  هدرک و  رارقرب  طابترا  مالـسا  ناـهج  فلتخم  قطاـنم  اـب  درکن و 
رادروخرب یهلا  هدـیزگرب  نآ  هنایهاد  ياـه  يربهر  زا  دنقرمـس  خـلب و  ير ، مق ، روباـشین ، دادـغب ، نوچ : یقطاـنم  اهرهـش و  مالـسلا 

.مینیشن یم  هراظن  هب  مالسا ، ناهج  ياهرهش  رد  ار  ترضح  نآ  تماما  يربهر و  قفا  راتشون ، نیا  رد  .دندوب 

ناریا برغ 

هتشاد و ذوفن  مالسا  ناهج  زا  یفلتخم  طاقن  رد  ترضح  نآ  هک  دهد  یم  ناشن  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  یناگدنز  هب  یهاگن 
هب راوگرزب  نآ  اب  کیپ  همان و  هلیـسو  هب  ای  هدیـسر و  شروضح  هب  مامتها ، ناوارف و  ياه  شالت  اب  شترـضح  نارادتـسود  نایعیش و 

مالسلا هیلع  يرکـسع  ماما  نامز  رد  نایولع  زا  يدرم  دهد : یم  ناشن  ار  دراوم  نیا  زا  یکی  ریز ، شرازگ  .دنتخادرپ  یم  وگو  تفگ 
باهذ لپرس  یلاها  زا  یـصخش  اجنآ  رد  .درک  رفـس  لبج )  ) یناتـسهوک ياه  شخب  ناریا و  برغ  يوس  هب  شاعم  رارما  راک و  يارب 

رد ایآ  .اّرماس  زا  يا !؟ هدمآ  اجک  زا  دیسرپ : يولع  درم  زا  هدومن و  تاقالم  يو  اب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  نارادتسود  زا  ناولح ) )
؟ يا هدـمآ  اجنیا  هب  هچ  يارب  .هن  يرادربخ ؟ مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  زا  .يرآ  یـسانش ؟ یم  ار  هچوک  نالف  هّلحم و  نـالف  اّرماـس 

مالـسلا هیلع  یلع  نب  نسح  هناخ  هب  اّرماس  رد  ارم  ریگب و  ار  نآ  مهد ، یم  وت  هب  رانید  هاجنپ  نم  .شاـعم  رارما  دـمآرد و  بسک  يارب 
لزنم نحص  رد  ماما  .دروآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رـضحم  هب  اّرماس  رد  ار  وا  هتفریذپ و  ار  شداهنـشیپ  يولع  درم  .ناسرب 

ماما .دش  دراو  يولع  درم  هارمه  هب  درم  نآ  هک  دوب  هتسشن  دوخ 
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! ینکادا ار  نآ  يا  هدمآ  وت  هدرک و  یتّیـصو  ام  دروم  رد  وت  يارب  تردـپ  .هلب  یتسه ؟ ینالف  وت  ایآ  دـندومرف : هدرک ، یهاگن  يو  هب 
يولع درم  هب  ور  ماما  سپـس  تخادرپ و  ماما  هب  ار  لاوما  هاگنآ  .تسا و  نینچ  يرآ ، روایب ! ار  نآ  تسوت ، هارمه  هب  رانید  رازهراهچ 

دزن ار  وا  ات  تخادرپ  تیارب  رانید  هاجنپ  درم ، نیا  ینک و  بسک  يدمآرد  ات  يدوب  هتفر  ناریا  رد  لبج  هیحان  هب  وت  دـندومرف : هدرک ،
[ . 2  ] .میزادرپ یم  رگید  رانید  هاجنپ  وت  هب  زین  ام  يروآ و  ام 

ناسارخ

ياه تیصخش  زا  ناذاش ، نب  لضف  .تسا  هتشاد  روباشین  رهش  هژیو  هب  ناسارخ  هقطنم  رد  ار  ذوفن  نیرتشیب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 
حیحـص : » تسا هتـشون  وا  ثیداحا  زا  یخرب  دروم  رد  هدومن و  دـییأت  ار  يو  تافیلأت  مهدزاـی  ياوشیپ  هک  تسا  يروباـشین  هتـسجرب 

ُِطبْغَا : » دندومرف یناسارخ  تیصخش  نیا  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  .دوش » لمع  اهنآ  بلاطم  هب  هک  تسا  هتـسیاش  تسا و 
میهاربا .تساهنآ » نایم  رد  ناذاش  نب  لضف  هک  مروخ  یم  هطبغ  ناـسارخ  مدرم  رب  نم  3 ؛ ]  ] ناذاش نب  ِلضَْفلا  ِناکَِمل  َناسارُخ  َلْهَا 

زا یـشخب  رد  .دـیزگرب  شیوخ  لیکو  ناونع  هب  ار  يو  مهدزای  ماما  هک  تسا  روباشین  رد  هعیـش  ناسانـشرس  زا  رگید  یکی  هدـبع  نب 
بـصن روباشین  رد  شیوخ  هدنیامن  ناونع  هب  ار  هدـبع ، نب  میهاربا  نم  : » تسا هدـمآ  روباشین  لها  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  همان 

رد شیوخ  دامتعا  دروم  نیما و  ار  وا  .دـنزادرپب و  وا  هب  ار  دوخ  بجاو  قوقح  یعرـش و  تاهوجو  دـنفّظوم  قطانم  نآ  ماـمت  مدرک ؛
نب نادمح  دیز ، یبا  نب  دواد  [ . 4 « ] .مداد رارق  اجنآ  نایعیش  نایم 

ناهج قافآ  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  كانبات  www.Ghaemiyeh.comراونا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 21زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


باحـصا فیدر  رد  هک  دنتـسه  روباشین  ناثّدحم  ناگرزب و  رگید  زا  [ 5  ] دمحا نب  دـمحم  یکرمعلا و  دـمحم ، نب  میهاربا  نامیلس ،
.دنیآ یم  رامش  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

خلب

: دـسیون یم  یمق  هیوباـب  نبا  هراـب ، نیا  رد  .دوب  ترـضح  نآ  هّجوت  دروم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  رـصع  رد  زین  خـلب  رهش 
هیلع يرکسع  ماما  رـضحم  هب  اّرماس  رد  دوب ، یعرـش  تالاؤس  يواح  هک  ار  يا  همان  دقن و  تاهوجو  يرادقم  خلب  یلاها  زا  یـصخش 
لماح هب  وا  .دش  یمن  هدید  نآ  رد  یّطخ  ًاساسا  هک  تشون  یئرمان  ياهزیچ  دوخ  تشگنا  اب  همان  يور  رد  يو  .تشاد  لاسرا  مالسلا 

لیوحت وا  هب  درک ، صّخـشم  ار  همان  تاهوجو  داد و  شرازگ  نآ  هّصق  زا  سکره  ربب و  اّرماـس  هب  ار  لاـم  نیا  هک : درک  دـیکأت  هماـن 
: دیـسرپ يو  زا  رفعج  .درک  نایب  ار  ارجام  تفر و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  ردارب  رفعج  دزن  دمآ و  اّرماس  هب  یخلب  درم  کیپ  .هدـب 

هداد روتـسد  وت  هب  هدش و  لصاح  ءادب  لاوما ، نیا  هدنتـسرف  يارب  تفگ : رفعج  .یلب  تفگ : همان  لماح  يراد ؟ لوبق  ار  ءادب »  » وت ایآ 
يرکـسع ماما  باحـصا  لابند  هب  دـمآ و  نوریب  رفعج  شیپ  زا  اذـل  .درکن  عناق  ار  همان  لماح  باوج ، نیا  .یهدـب  نم  هب  ار  لاوما  هک 

درک نایب  ار  همان  بلاطم  لاوما و  هّصق  دمآ و  نوریب  مالسلا  هیلع  بحاص  ترضح  يوس  زا  يا  هعقر  هکنیا  ات  تشگ  یم  مالسلا  هیلع 
هیلع يرکـسع  ماما  روضح  هب  اّرماس  رد  هک  تسا  ناماس  نآ  هتـسجرب  نایعیـش  زا  زین  یخلب  زیزعلادـبع  [ . 6  ] .دومن ییاـمنهار  ار  وا  و 

[ . 7  ] .تسا هدومن  وگ  تفگ و  کیدزن  زا  ترضح  اب  هدیسر و  مالسلا 

( ناگرگ  ) ناجرج

هراشا

همّالع هک  یتیاور  قبط  .دـشاب  یم  ناجرج  نآ  بّرَعُم  .تسا و  هدوب  یبهذـم  یخیرات و  هقطنم  هتـشذگ ، ماّیا  زا  داـبآرتسا )  ) ناـگرگ
فیرشت ناگرگ  هب  شیوخ  رصع  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  دنک ، یم  لقن  یسلجم 
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هب هک  اه  لاس  زا  یکی  رد  دیوگ : یم  یناجرج  فیرش  نب  رفعج  .تسا  هتشاد  رادید  شیوخ  رامـش  یب  نارای  ناتـسود و  اب  هدروآ و 
رد ار  يدایز  لاوما  ناگرگ  نایعیـش  رفـس ، نآ  رد  .مدش  لئان  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترایز  هب  اّرماس  رد  متفر ، یم  ّجـح 

مالـس ناگرگ  رد  امـش  نایعیـش  مدرک : ضرع  لاوما ، لـیوحت  زا  دـعب  .مناـسرب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  اـت  دـندوب  هتـشاذگ  نم  راـیتخا 
زور داتفه  دص و  ات  زورما  زا  دندومرف : ماما  .هلب  متفگ : تشگ ؟ یهاوخزاب  ناگرگ  هب  جح  ماجنا  زا  دعب  ایآ  دندومرف : ماما  .دندناسر 

تاعاس نیرخآ  رد  زین  نم  .تشگ  یهاوخزاب  دوخ  رهـش  هب  زور  لّوا  ياه  تعاس  رد  رخآلا و  عیبر  هام  موس  هعمج ، زور  رد  رگید و 
یم ّدلوتم  تا  هون  وت ، بایغ  رد  .ناسرب  ار  ربخ  نیا  نانآ  هب  .دمآ  مهاوخ  ناگرگ  هب  نام  نایعیـش  ناتـسود و  اب  رادـید  يارب  زور  نآ 
یم ام  ناتسود  زا  وا  دناسر و  یم  لامک  ّدح  هب  ار  وا  دنوادخ  يدوز  هب  .راذگ  مان  فیرش  نب  رفعج  نب  فیرش  نب  تلص  ار  وا  .دوش 

.دنادرگ دهاوخ  زاب  تا  هداوناخ  هب  ملاس  ار  وت  دنوادخ  تمالس ! هب  ورب  .دشاب 

ناگرگ رد  يرکسع  ماما 

هب دوب ، هدومرف  ماما  هک  هعمج  زور  نامه  رد  جح ، مسارم  ماجنا  زا  دعب  مدش و  صّخرم  ماما  رضحم  زا  دیوگ : یم  فیرـش  نب  رفعج 
ماما هک  متفگ : مدرک و  مالعا  ار  ماما  هدعو  مالس و  نانآ  همه  هب  نم  دندمآ و  تینهت  لابقتـسا و  هب  مناتـسود  نارای و  .مدیـسر  نطو 
هماقا زا  دعب  نایعیـش  .دیهاوخب  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  هدرک و  هدامآ  ار  دوخ  تاجاح  تالاؤس و  دمآ ، دـهاوخ  اجنیا  هب  زورما  نایاپ  رد 

هدرک عامتجا  نم  لزنم  رد  رصع  رهظ و  زامن 
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هداد هدعو  فیرـش  نب  رفعج  هب  نم  دندومرف : ترـضح  .میتفای  دوخ  نایم  رد  ار  ماما  میـشاب ، تفتلم  ام  هکنیا  نودب  هاگان  هک  دـندوب 
دهع دیدجت  امـش  اب  ات  مدمآ  امـش  نایم  هب  مدناوخ و  اّرماس  رد  ار  رـصع  رهظ و  زامن  .دمآ  مهاوخ  امـش  دزن  تعاس  نیا  رد  هک  مدوب 

يا تفگ : هک  دوب  یـسک  نیلّوا  رباج ، نبرـضن  .دـییوگب  دـیراد ، یلاؤس  تجاح و  عون  ره  نونکا  .میامن  عفر  ار  ناتتالکـشم  هدرک و 
ار رسپ  نامشچ  شکرابم  ناتسد  اب  ترضح  روایب ! ار  وا  دندومرف : ماما  .مهاوخ  یم  ار  وا  يافش  تسا ، انیبان  مرسپ  ادخ ! لوسر  دنزرف 

تجاح یگمه  هتساوخ و  ماما  زا  ار  دوخ  تاجاح  هدمآ ، کیاکی  ناگرگ  نایعیش  هاگنآ  .تفای  افش  هظحل  نامه  رد  وا  درک و  حسم 
[ . 8  ] .تشگزاب اّرماس  هب  زور  نامه  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  .دندش  اور 

دنقرمس

هیلع يرکسع  ترضح  نارای  زا  رگید  یکی  تسا ، هدوب  میقم  دنقرمس  رد  هک  يزورم ، بیکشا  نب  نیـسح  دسیون : یم  یـسوط  خیش 
هنماد تعسو  رگنایب  یسوط ، خیش  نخس  نیا  [ . 9  ] .دشاب یم  دّدعتم  ياه  باتک  هدنروآدیدپ  مّلکتم و  يدنمشناد  يو  .تسا  مالسلا 

ناـملاع ترـضح ، نآ  يونعم  ذوفن  رثا  رد  هک  دـشاب  یم  رـصع  نآ  رد  مالـسا  ناـهج  طاـقن  نیرترود  رد  مهدزاـی  ياوـشیپ  يربـهر 
.دنا هدوب  سامت  رد  ترضح  نآ  اب  هدیزرو و  قشع  يو  هب  مالسا  ناهج  زا  يا  هتسجرب 

نمی

دنلب يورابیز ، یناوج  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  رـضحم  رد  دنک : یم  لقن  ترـضح ، نآ  نارای  زا  یکی  يرفعج ، مشاهوبا 
مناغ ّما  دنزرف  نیا ، دندومرف : ماما  هک  تسیک ؟ درم  نیا  مدیـسرپ : مدوخ  زا  .دـمآ  شروضح  هب  نمی  یلاها  زا  مادـنا  تشرد  تماق و 
درم نآ  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هاگنآ  .دـنا  هدز  رهُم  نآ  هب  نم  ناردـپ  دوب و  هزیرگنـس »  » ياراد هک  یبارعا  نز  ناـمه  تسا ،

شیوس کی  هک  ار  اه  گنـس  زا  یکی  ترـضح  تشاذـگ و  ماما  لباقم  رد  ییاه  هزیرگنـس  وا  .روایب  ار  اـه  هزیرگنـس  نآ  دـندومرف :
نینچ ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  اب  نمی  نایعیـش  کیدزن  طاـبترا  یـسوط  خیـش  [ . 10  ] .دز رهُم  شیوخ  رتـشگنا  اـب  دوب ، فاـص 

: دندومرف ماما  .دـنبلط  یم  دورو  هزاجا  دولآدرگ ، رفاسم  یهورگ  هک  دـنداد  ربخ  ماما  هب  اّرماس  رهـش  رد  يزور  تسا : هدرک  شرازگ 
نامثع هک  یتقو  .روایب  اجنیا  ار  يرمع  دیعس  نب  نامثع  ورب و  دندومرف : رما  شیوخ  مداخ  هب  هاگنآ  .دنتـسه  ام  ینمی  نایعیـش  زا  اهنآ 
لیوحت ار  لاوما  ینمی ، ناردارب  نیا  زا  یتسه ؛ ام  دامتعا  دروم  لـیکو و  وت  ناـمثع ! يا  : » دـندومرف يو  هب  ترـضح  دـمآ ، دیعـس  نب 

[ . 11 « ] .دنا هدروآ  دوخ  روشک  زا  هک  ریگب 
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زاوها

هیلع ماما  اتسار  نیا  رد  تشاد و  کیدزن  طابترا  اجنآ  مدرم  اب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح  هک  تسا  ییاهرهـش  هلمج  زا  زین  زاوها 
ياه خساپ  تفایرد  اب  تشاد  هفیظو  وا  .دوب  هدرک  بوصنم  رهش  نیا  رد  دوخ  هدنیامن  ناونع  هب  ار  يزاوها  رایزهم  نب  میهاربا  مالسلا 

نآ اب  ار  رهـش  نآ  یلاها  طابترا  ، مالـسلا هیلع  يرکـسع  ماما  هب  مدرم  تاهوجو  لاسرا  یعامتجا و  تالکـشم  عفر  یعرـش و  لـئاسم 
تاراشبلا و باتک  ّفلؤم  يزاوها ، رایزهم  نب  میهاربا  دـیوگ : یم  دـیفم  خیـش  صوصخ ، نیا  رد  .دـیامن  ظـفح  اّرماـس  رد  ترـضح 
تشاد و رایتخا  رد  ار  لاملا  تیب  زا  يدایز  لاوما  میهاربا  .دوب  زاوها  رد  ماـما  لـیکو  نیرت  صخاـش  فورعم ، راـیزهم  نب  یلع  ردارب 
هب دـش و  رامیب  زین  میهاربا  دیـسر ، تداهـش  هب  مهدزای  ياوشیپ  هک  یماگنه  .دـناسرب  مالـسلا  هیلع  ماـما  رـضحم  هب  ار  اـهنآ  دوب  رارق 

.دـسرب مالـسلا  هیلع  بحاص  ترـضح  تسد  هب  دـیاب  تسا و  یهلا  تّجح  هب  ّقلعتم  لاوما ، نیا  هک : درک  شرافـس  دّـمحم  شدـنزرف 
یئوخ یمظعلا  هّللا  تیآ  [ . 12  ] .داد لیوحت  مالسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  ترـضح  هدنیامن  هب  ار  لاوما  نآ  هتفر و  قارع  هب  زین  دمحم 

[ . 13  ] .دوب زاوها  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  سانشرس  ناتسود  زا  زین  ینیضح  دّمحم  نب  دمحا  دسیون : یم 

ناجیابرذآ

( ناجنز هغارم و  نایم  هلـصاف  رد   ) نار هقطنم  رد  ترـضح  نآ  لیکو  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  ماما  کیدزن  نارای  زا  ءالع ، نب  مساق 
ماما يداه و  ماما  اب  وا  .مدرک  رادید  یگلاس  هدفه  دص و  ّنس  رد  ءالع  نب  مساق  اب  نم  دـیوگ : یم  یناوفـص  دـمحا  نب  دّـمحم  .دوب 
همان دوب و  هدرک  تفایرد  عیقوت  مالسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  ترضح  هسّدقم  هیحان  زا  هتشاد و  ییاه  تاقالم  مالسلاامهیلع  يرکـسع 

رب ّبترم  ترضح  ياه 
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هتـشاد و ذوفن  ناجیابرذآ  هیحان  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  هک  دوش  یم  مولعم  تیاور ، نیا  زا  [ . 14  ] .دـش یم  لاسرا  يو 
خیـش لاجر  رد  هک  تسا  يدارفا  زا  یغارم » دـماحوبا   » هب موسوم  میهاربا ، نب  دـمحا  نینچمه  .دوب  هدرک  نّیعم  راـیتخالا  ّماـت  لـیکو 
ياه باتک  رد  يرذآ  يوار  نیا  زا  يدّدعتم  تایاور  .تسا  هدش  یفّرعم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  یباحـص  ناونع  هب  یـسوط 

[15  ] .دهد یم  ناشن  ار  یغارم  دماحوبا  دنمجرا  ماقم  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  یّـشک  لاجر  رد  هلمج  زا  .دروخ  یم  مشچ  هب  ثیدح 
.

مق سدقم  رهش 

یعرش و لئاسم  رد  ّبترم  نایعیش ، .دیزگرب  شیوخ  یمسر  هدنیامن  ناونع  هب  ار  قاحسا  نب  دمحا  مالـسلا  هیلع  مهدزای  ماما  مق ، رد 
نیـشناج دـنک و  بسک  يرتـشیب  تاـعالطا  يدـعب  ماـما  دروم  رد  هکنیا  يارب  وا  .دـندرک  یم  لاؤس  هدومن و  عوجر  وا  هب  تاـهوجو 

هیلع يرکسع  نسح  ماما  رضحم  هب  هدرک و  رفس  اّرماس  رهش  هب  دهد ؛ عالطا  مق  لها  هب  هتخانش و  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح 
هتفر هناخ  نورد  هب  ماما  تسیک ؟ امش  زا  دعب  ادخ  تّجح  هللا ! لوسر  رسپ  يا  دیسرپ : ماما  زا  قاحسا  نب  دمحا  .دش  بایفرـش  مالـسلا 

دروآ و نوریب  هتفرگ و  شوغآ  رد  دیـشخرد ، یم  هدراهچ  بش  هاـم  نوچمه  شراـسخر  هک  ار  هلاـس  هس  یکدوک  دـعب ، يا  هظحل  و 
وت هب  ار  مدـنزرف  یتشادـن ، الاو  یماقم  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا هّمئا  لاعتم و  دـنوادخ  دزن  رد  رگا  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا  : » دـندومرف

تلادع زا  ولمم  دـش ، رپ  متـس  ملظ و  زا  هکنآ  زا  دـعب  ار  نیمز  وا  .تسا  هللا  لوسر  هینک  مه  مان و  مه  كدوک ، نیا  .مداد  یمن  ناشن 
خیش ردپ   ) هیوباب نب  یلع  سیردا ، نب  دمحا  يرعشا ، هللادبع  نب  دعس  [ . 16 « ] .درک دهاوخ 
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اب مق  رهـش  زا  هک  دنتـسه  یناثّدحم  نایعیـش و  رگید  زا  نابهـص ، یبا  نب  دّمحم  يرَیْمِح و  رفعج  نب  هللادبع  لیکولا ، هورع  قودـص ،)
[ . 17  ] .دنا هدوب  سامت  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

دادغب

هتفرگ و سامت  مالسلا  هیلع  ماما  اب  نآ  زا  يدّدعتم  دارفا  تشاد و  ذوفن  اجنآ  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هک  دوب  یقطانم  زا  دادغب ،
دوب لاؤس  ود  نم  نهذ  رد  دیوگ : یم  دادـغب  رهـش  نانکاس  زا  فیرظ  نب  نسح  .دـندرک  یم  لح  ار  دوخ  يونعم  يّدام و  تالکـشم 
هدرک شومارف  ار  اه  لاؤس  زا  یکی  همان ، شراگن  ماگنه  .مسرپب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  يا  هبتاکم  تروص  هب  متساوخ  یم  هک 

هب مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  هک  مدید  بّجعت  لامک  اب  دمآ ، ما  همان  باوج  یتقو  .مدیـسرپ  ترـضح  نآ  زا  لاؤس  کی  اهنت  و 
هنازرف تیـصخش  نیا  زا  .تسا  دادغب  رهـش  رد  مهدزای  ماما  نارای  زا  زین  يدادغب  هللادـبع  نب  ّیلع  تسا ! هداد  خـساپ  نم  لاؤس  ودره 

اب مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هک  دادغب ، لها  ياه  تیصخش  رگید  زا.تسا  هدش  لقن  یتایاور  مالسلا ») مهیلع   ) هّمئا تارایز  » باب رد 
هب وا  زا  یـشاجن  .دوب  دادـغب  سانـشرس  نادنمـشناد  نامّلکتم و  زا  وا  .تسا  یتخبون  یلع  نب  لیعامـسا  لهـسوبا  هتـشاد ، هطبار  ناـنآ 

، لهـسوبا دـسیون : یم  ردـقنارگ  یباحـص  نیا  دروم  رد  زین  میدـن  نبا  .تسا  هدرب  مان  ار  يو  دّدـعتم  ياه  باتک  هدرک و  دای  یگرزب 
ياه باتک  زا  یخرب  .تسا و  تاداقتعا  هفسلف و  مالک ، ملع  رد  يو  یملق  راثآ  تاعوضوم  .تسا  هدرک  فیلأت  يرایـسب  ياه  باتک 

.تسا هدش  هتشون  لطاب  ياه  هورگ  نافلاخم و  ّدر  رد  وا 

یقرواپ

.158 فارعا /  [ 1]

ص 307. ج 3 ، هّمغلا ، فشک  [ 2]

ص 101. ج 27 ، هعیّشلا ، لئاسو  [ 3]

ص 797. ج 2 ، یّشک ، لاجر  [ 4]

ص 402. یسوط ، خیش  لاجر  [ 5]

ص 141. هرصبتلاو ، همامالا  [ 6]

ص 625. نایاوشیپ ، هریس  [ 7]

ص 264. ج50 ، راونالاراحب ، [ 8]

ص 398. یسوط ، خیش  لاجر  [ 9]

ص 301. ج 50 ، راونالاراحب ، ص 295 ؛ ج 3 ، هّمغلا ، فشک  [ 10]
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، هبیغلا [ 11]
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ص 356. یسوط ، خیش 

.رایزهم نب  میهاربا  لیذ  ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ص 356 ؛ ج 2 ، داشرالا ، ك.ر : [ 12]

ص 124. ج 3 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  [ 13]

ص 310. هبیغلا ، [ 14]

ص 816. ج 2 ، یّشک ، لاجر  [ 15]

ص 23. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 16]

(. مالسلا هیلع  ) مهدزای ماما  نارای  لاح  حرش  یسوط ، خیش  لاجر  ك.ر : [ 17]
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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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