
http://www.ghaemiyeh.com






تنس لها  مالعا  همئا و  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: هدنسیون

یمیهف قیدص  دمحم 

: یپاچ رشان 

 ( ان یب  اج ،  یب  لوهجم ( 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

تنس لها  مالعا  همئا و  هاگدید  زا  ع )  ) قداص 6ماما 

باتک 6تاصخشم 

6همدقم

سنا نب  کلام  8ماما 

هفینحوبا 8ماما 

یعفاش 8ماما 

مادقملا نب  8ورمع 

نابح 8نبا 

8متاحوبا

متاح یبا  8نبا 

9یناتسرهش

یمثیه رجح  9نبا 

يزوجلا نب  9نمحرلادبع 

9یجنلبش

ناکلخ 9نبا 

یلکرزلا نیدلا  10ریخ 

يدجو دیرف  11دمحم 

هرهز 11وبا 

یکلام غابصلا  12نبا 

همربش نب  12هللادبع 

14یقرواپ

ارهز ترضح  حول  رد  ماما  هدزاود  14مان 

زکرم 17هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 20زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


تنس لها  مالعا  همئا و  هاگدید  زا  ع )  ) قداص ماما 

باتک تاصخشم 

یمیهف قیدص  دمحم  فلؤم :

یمیهف قیدص  دمحم  رشان : 

همدقم

یف هدوملا  الا  ًارجا  هیلع  مکلئـساال  لـق   ) هباـتک یف  یلاـعت  كراـبت و  هللا  لاـق  یفطـصا  نیذـلا  داـبع  یلع  مالـس  یفک و  دـمحلا هللا و 
دزس ار  اتکی  دنوادخ  شیاتس  ساپـس و  مبلط » یمن  مناکیدزن  یتسود  زج  متوعد  ربارب  رد  يزیچ  امـش  زا  نم  ربمایپ  يا  وگب  ( » یبرقلا

هدومرف و هدعو  ناقداص  تقادص  رد  ار  يدبا  یتخبـشوخ  تداعـس و  دوب و  دهاوخ  تسه و  هدوب و  قداص  هراومه  شیاه  هدعو  هک 
نیقداصلا قدـصا  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللادـبع نب  دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  تانئاک  رورـس  رهطم  كاپ و  ناور  رب  دورد 

تبحم افص و  اب  قدص ، بلاق  رد  ار  یناسنا  حور  دیـشک و  نوریب  اه  هنیـس  قامعا  زا  ار  بذک  تقادص ، ندروآ  ناغمرا  هب  اب  تسا و 
قشع و هسردم  رد  ار  تاجن  تداعس و  هار  هناقداص  هللا  حیبذ  نوچ  هک  شردقنارگ  مالسلا ) مهیلع  ) تیبلها رب  دورد  .تخاس و  انـشآ 

ءالخ ناشتافو  زا  سپ  هک  دنا  هدوب  یناسک  هراومه  رـشب  خیرات  لوطرد  .دنتخومآ  رـشب  هب  ییاسراپ  دهز و  تبحم و  یتسود و  افو و 
سپ هک  یناسک  دنتـسه  مک  یلو  دنا ، هدرکرپ  یعون  هب  ار  ءالخ  نآ  اهنآ  زا  سپ  نادنمـشیدنا  اما  تسا ، هدش  سح  ًالماک  اهنآ  دوبن 
روحم نوماریپ  وا  زا  دعب  نادنمـشیدنا  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  مکاح  هعماج  رب  هدمآ و  هعماج  کمک  هب  اهنآ  دوخ  هشیدـنا  ناشتایح  زا 

ياه هشیدنا  زج  ار  شترضح  يدوجو  ءالخ  هک  تسا  یناسک  دودعم  زا  یکی  مالسلا ) هیلع  ) قداص رفعج  ماما  .دنشیدنیب و  وا  يرکف 
هک تسا  عمش  نوچ  هن  وا  اذل  .دنک  رپ  تسا  هتسناوتن  وا  دنلب  الاو و 
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هار ماوع  ات  دوش  هدز  یفرح  شرون  شبات  زا  هک  تسا  دیـشروخ  نوچ  هن  دنیآ و  درگ  اه  هناورپ  ات  دوش  تبحـص  شزادـگ  زوس و  زا 
يارب ًاموزل  اذل  .دنیوا  فیرش  دوجو  تبحاصم  دنمزاین  دوخ  تخانـش  يارب  تقیرط  ناریپ  هک  تسا  سمـشلا  نم  رهظا  وا  هک  دنیوج 
تـسد تداعـس  هلق  جوا  هب  شترـضح  كولـس  هسدـقم ي  هقیرط ي  ندومیپ  هار  زا  هک  لامک  هار  ناورهار  لابند  هب  وا  رتهب  تخانش 
تمظع یگرزب و  هب  فارتعا  هدرک و  كرد  ار  قشع  تفرعم و  میظع ، هلق  نآ  يادنلب  زا  تیاهن  رد  دنا و  هدرب  رفاو  هرهب  دنا و  هدیزای 

.تفگ و میهاوخ  نخس  شتقیرط  ناکلاس  فرتعم  نابز  زا  رذگهر  نیا  رد  دومن و  میهاوخ  قیرط  یط  دنا  هدومن  شفیرش  تیصخش 
دیشخب و میهاوخ  ناتسدگنت  رب  ار  شروراب  لخن  هرمث  مالسلا ») هیلع   ) قداصلا مامالا  لئاضف  یف  مالعالا  هلاق  ام   » ناونع زا  هدافتسا  اب 

هار رد  ار  دوخ  شـالت  یعـس و  ماـمت  دومیپ و  میهاوخ  ار  تفارـش  تزع و  هار  ناـگتخاب ، كاـپ  نوـچ  يوـقت  هماـج  ندرک  نت  رب  اـب 
یبلق اب  هدیدنسپ و  ار  تقادص  تبحم و  رازاب  هتفشآ  نیا  رد  تفرگ و  میهاوخ  راکب  یلاعت  قح  ياضر  رطاخ  هب  ادخ  قلخ  هب  تمدخ 

یناسک دندایز  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نابحم  تفرعم و  ملع و  ناگرزب  زا  اما  .تشاذـگ و  میهاوخ  مدـق  ترخآ  ریـسم  هب  نئمطم 
هب شزرا  اب  تالاقم  دنا و  هتفگ  اهنخـس  ناشیا  هرابرد  دـنا و  هدرب  هرهب  میقتـسم  ریغ  ای  ًامیقتـسم و  شترـضح  فیرـش  رـضحم  زا  هک 

لدتسم دنتسم و  روط  هب  تنس  لها  بتک  زا  راصتخا  هب  اجنیا  رد  ام  یلو  دنا  هدیشک  ریرحت  هتشر 
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.داب داش  ناشحور  هدنز و  ناشدای  .مینک  یم  رکذ  مالسلا ) هیلع  ) ترضح نآ  هرابرد ي  ار  ناشیا  مالعا  زا  دنچ  ینت  رظن 

سنا نب  کلام  ماما 

يا هنوگ  هب  مدش  دراو  مالسلا ) هیلع   ) قداصلا دمحم  نب  رفعج  رب  دیوگ  یم  سنا  نب  کلام  هک  مدینش  تفگ : يدزا  دایز  نب  دمحم 
ار ادـخ  متـشگ و  یم  رورـسم  تباب  نیا  زا  نم  و  مراد » تسود  ار  وت  کـلام  يا   » دومرف یم  درک و  یم  یـسانشردق  نم  زا  داـیز  هک 

دنوادخ رکذ  هب  لوغـشم  ای  دندناوخ و  یم  زامن  ای  دنتـشاد و  هزور  ای  هکنیا  رگم  منیبب  ار  ناشیا  هک  دشن  هاگچیه  متفگ و  یم  ساپس 
دوب و راد  هزور  ای  دناوخ و  یم  زامن  ای  کین  تلـصخ  هس  رب  رگم  ار  ناشیا  مدیدن  هاگچیه  : » دنا هتفگ  زین  و  دـندوب » یلاعت  كرابت و 

[ . 1 « ] مدیدن وضو  یب  ار  ناشیا  هاگچیه  دوب و  لوغشم  نآرق  توالت  هب  ای 

هفینحوبا ماما 

[ . 2 « ] ما هدیدن  مشچ  هب  دمحم  نب  رفعج  زا  رت  هیقف   » تسا هدومرف  هفینحوبا  و 

یعفاش ماما 

: تفگ یعفاش  تسا ؟ هنوگچ  وت  دزن  دـمحم  نب  رفعج  متفگ : یعفاش  هب  تفگ  هیوه  ار  نب  قاحـسا  تسا : هتفگ  ینالقـسع  رجح  نبا 
« تسا نم  لماک  نانیمطا  دامتعا و  دروم   » ینعی [ . 3 « ] هقث »

مادقملا نب  ورمع 

دمحم نب  رفعج  یلا  ترظن  اذا  تنک   » تفگ هک  دنک  یم  لقن  مادقملا  نب  ورمع  زا  ءایلوالا  هیلح  مان  هب  شباتک  رد  یناهفـصا  میعنوبا 
[ . 4 « ] تسا ناربمایپ  هلالس  زا  وا  هک  متسناد  یم  مدرک  یم  دمحم  نب  رفعج  هب  هاگن  نوچ   » ینعی نییبنلا » هلالس  نم  هنا  تملع 

نابح نبا 

تیب لها  تاداس  زا  يو  : » هتفگ نابح  نبا  دـیوگ : یم  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  هرابرد  نابح  نبا  لوق  زا  ینالقـسع  رجح  نبا  زاـب  و 
هک دوب  یـسک  اهنت  يو  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و  [ . 5 « ] میدوب دـنمزاین  شنخـس  هب  دوب و  لضاف  میلع و  هیقف و  هک  تسا 

.دندوب شنخس  دنمزاین  جاتحم و  الضف  املع و  اهقف و  همه 

متاحوبا

هنوگنآ قداص  ماـما   » ینعی [ . 6 « ] هلثم نع  لأسیال  هقث   » متاحوبا لاق  دـسیون  یم  ظافحلا  هرکذـت  هب  موسوم  دوخ  باـتک  رد  یبهذ  و 
«. دوش یمن  لاوئس  وا  دننامه  یسک  زا  هک  تسا  نانیمطا  دروم 

متاح یبا  نبا 

رفعج : ] شردپ لوق  زا  تفگ  هک  دـنک  یم  لقن  متاح  یبا  نبا  زا  بیذـهتلا  بیذـهت  باتک  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  رگید  ياج  رد  و 
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زا وا  هرابرد  تسین  زاین  هک  تسا  ینانیمطا  دروم  تیـصخش  مالـسلا ) هیلع  ) قداص رفعج  ماما  : » ینعی [ . 7  ] .هنع لأسیال  هقث  قداصلا ]
« دوش شسرپ  یسک 

یناتسرهش

تهج هب  يو  : » دـسیون یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  یگرزب  تمظع و  هرابرد  لحنلا  لـلملا و  هب  موسوم  دوخ  باـتک  رد  يو 
دقتعم دیزگ و  یم  يرود  مدرم  زا  هراومه  دشاب و  هتـشاد  سامت  مدرم  اب  هک  تشاد  تشحو  تشاد ، ادخ  اب  سنُا  هب  هک  یتبحم  هدش 

[ . 8 « ] .دوش یم  ساوسو  هجوتم  دش  سونأم  ادخ  زا  ریغ  اب  سک  ره  دوب 

یمثیه رجح  نبا 

هطبار رد  ار  یعوضوم  هقرحملا  قعاوصلا  هب  موسوم  دوخ  باتک  رد  دیآ  یم  رامـشب  تنـس  لها  مان  هب  نیفلؤم  زا  رگید  یکی  هک  يو 
رفعج ماما  اهنآ  همه  زا  رتلماک  لضفا و  هک  دـندمآ  اـیند  هب  مالـسلا ) اـمهیلع  ) یلع نب  دـمحم  كاـپ  هلالـس  زا  دـنزرف  شـش  هکنیا  هب 
هتفگ نخس  اهرهش  یمامت  هب  ناشیا  هرشتنم  مولع  زا  مدرم  دندش و  ناشیا  یصو  هفیلخ و  يو  زا  سپ  هک  دندوب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص

[ . 9  ] .دنا هدرک  تیاور  ثیدح  وا  زا  یگرزب  نایاوشیپ  دنا و 

يزوجلا نب  نمحرلادبع 

هوفصلا هفص  هب  موسوم  شباتک  رد  تسا  مالسا  ناهج  روهشم  نیفلؤم  زا  دشاب و  یم  تنـس  لها  مان  هب  ءافرع  زا  دوخ  هک  يزوج  نبا 
« هسایرلا بح  نع  هدابعلاب  ًالوغشم  دمحم ] نب  رفعج   ] ناک  » دسیون یم 

یجنلبش

: تسا هتشون  راصبالارون  مسا  هب  شفورعم  باتک  رد  تسا  تنس  لها  روهشم  نیفلؤم  زا  رگید  یکی  هک  زین  ینابر  گرزب  فراع  نیا 
رفعج ینعی : [ . 10 « ] هیدـی نیب  وه  ـالا و  هلوق  متی  مل  ًائیـش  هللا  لأـس  اذا  هوعدـلا و  باجتـسم  هنع ) هللا  یـضر   ) قداـصلا رفعج  ناـک  »

یم يزیچ  دـنوادخ  زا  نوچ  دـش و  یم  عقاو  یلاعت  قح  لوبق  دروم  هشیمه  شیاعد  دوب و  هوعدـلا  باجتـسم  هنع ) هللا  یـضر  ) قداص
.دوب ایهم  شیارب  رظن  دروم  زیچ  دوب  هتفاین  نایاپ  شلوق  زونه  تساوخ 

ناکلخ نبا 

تیبلا لها  تاداس  نم  ناک  و  : » تسا هتشاد  راهظا  نایعالا  تایفو  هب  موسوم  دوخ  باتک  رد  زین  تنس  لها  مانب  روهـشم و  فلؤم  نیا 
فلأ یلع  لمتـشی  ًاباتک  فلأدق  یـسوسرطلا  یفوصلا  نایح  نب  رباج  یـسوموبا  هذیملت  ناک  ...هتلاقم و  یف  هقدـصل  قداصلاب  بقل  و 
لها تاداس  زا  مالسلا ) هیلع  ) قداص رفعج  ماما  ترـضح  ینعی : [ . 11 « ] هلاسر هأم  سمخ  یهو  قداصلا  رفعج  لئاسر  نمـضتت  هقرو 
نایح نب  رباج  یسوموبا  ...تسا و  هدش  قداص  هب  بقلم  شراتفگ  رد  ییوگتسار  لیلد  هب  دور و  یم  رامـش  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب

( مالـسلا هیلع   ) قداص رفعج  ماما  ياه  هلاسر  نمـضتم  هک  هدومن  فیلأت  گرب  رازه  رب  لمتـشم  یباتک  هک  تسوا  نادرگاـش  زا  یکی 
.دسر یم  هلاسر  دصناپ  هب  اهنآ  رادقم  هک  تسا 
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یلکرزلا نیدلا  ریخ 

باـتک رد  وا  تسا  هتـشاذگ  راـگدای  هب  دوخ  زا  ار  يدنمـشزرا  تاـفیلأت  هک  دـشاب  یم  تنـس  لـها  ماـنب  نیفلؤـم  زا  رگید  یکی  يو 
مهنم هعامج ، هنع  ذـخأ  .ملعلا  یف  هعیفر  هلزنم  هل  نیعباتلا و  ءاّلجأ  نم  ناک  : » هتـشون مالـسلا ) هیلع  ) قداص رفعج  ماما  هرابرد  مالعالا 
مهیلع ًائیرج  ناک  سابعلا و  ینب  نم  ءافلخلا  عم  رابخا  هل  طق  بذکلا  هنع  فرعی  مل  هنأل  قداصلاب  بقل  کلام و  هفینحوبا و  نامامإلا 
یتلزنم ياراد  شناد  ملع و  رد  دور و  یم  رامـشب  نیعبات  ناـگرزب  زا  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص رفعج  ماـما  ینعی : [ . 12 « ] قحلاب ًاعادص 
کلام ماما  هفینحوبا و  ماما  تنس  لها  نایاوشیپ  زا  رفن  ود  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنا  هدرک  ملع  بسک  وا  زا  يدایز  تعامج  تسا و  عیفر 

وا هب  طوبرم  ياهربخ  رد  تسا و  هدینشن  بذک  وا  زا  یسک  زگره  هکنیا  رطاخ  هب  تسا  قداص  ناشبقل  دنتسه و 
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.تسا هتخادرپ  هزرابم  هب  هدوب و  زیتس  رد  سابع  ینب  يافلخ  هیلع  هتسویپ  قح  ءالتعا  يارب  يو  هک  تسا  هدمآ 

يدجو دیرف  دمحم 

دوخ روهشم  فراعملا  هرئاد  رد  دشاب  یم  يددعتم  تافیلأت  بحاص  مالـسا و  گرزب  نادنمـشیدنا  زا  یکی  هک  زین  مانب  هدنـسیون  نیا 
نب قداصلا  رفعج  هللادبعوبا  : » دسیون یم  بهذم  ینـس  کی  ناونع  هب  هدروآ و  نایم  هب  تبحـص  مالـسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  زا 
نم ناک  هیمامالا  بهذـم  یلع  رـشع  ینثألا  همئـألا  دـحا  وه  بلاـطیبا  نبا  یلع  نب  نیـسحلا  نبا  نیدـباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلادـمحم 

دنزرف قداصلا  رفعج  هللادـبعوبا  ینعی : [ . 13 « ] سانلا لضافا  نم  ناک  همالک  یف  هقدـصل  قداصلا  بقل  يوبنلا ، تیبلا  لـها  تاداـس 
زا يو  تسا  هیماما  بهذم  هناگ  هدزاود  همئا  زا  یکی  بلاطیبا  دنزرف  یلع  دنزرف  نیـسح  دنزرف  نیدباعلا  نیز  یلع  دنزرف  رقاب  دمحم 

نامز ناگرزب  زا  یکی  تسا و  هدش  بقلم  قداص  هب  شراتفگ  رد  تقادص  لیلد  هب  دـشاب و  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) يوبن تاداس 
.تسا مدرم  نایم  رد  دوخ 

هرهز وبا 

هدیشک ریرحت  هتشر  هب  قداصلا  مامالا  مان  هب  هک  یباتک  رد  مانب  نادنمشیدنا  زا  مالـسا و  ناهج  ناگدنـسیون  رگید  زا  هرهزوبا  دمحم 
زگره دوب و  قح  بلط  رد  هشیمه  شتکربرپ  یگدنز  تدـم  لوط  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  :» دـسیون یم  ترـضح  هرابرد  تسا 
گنر شنامز  نارادمتـسایس  یـشیدنا  جـک  تایـضتقم  هب  شیاهراک  دـشن و  هدـهاشم  وا  بلق  رب  دـیدرت  کـش و  بیر و  زا  يا  هدرپ 

یم نیگآرطع  ار  ینابز  ره  وا  دای  هک  اریز  درک  سح  ًـالماک  ار  وا  نادـقف  یمالـسا  ملاـع  دومرف  تلحر  هک  یماـگنه  اذـل  تخاـبن و 
رب هک  هنوگنآ  يا  هلأسم  چیه  رد  مالـسا  ءاملع   » دـنک یم  هفاضا  و  دـنفرتعم » ًاعامجا  وا  لضف  رب  نادنمـشیدنا  ءاملع و  همه  تخاس و 

عامجا وا  شناد  قداص و  ماما  لضف 
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رصاعم هک  دنتسه  تنس  لها  همئا  زا  يدایز  دادعت  دنا و  هدومنن  عامجا  لکش  نیا  هب  يرما  رد  ناشفئاوط  فالتخا  مغریلع  دنا  هدومن 
ًالماک شنامز  یملع  ییاوشیپ  هب  يو  ناس  نیدب  دنا و  هدرب  ضیف  ناشکرابم  رضحم  زا  هتسیز و  ناشیا  اب  رـصع  مه  دندوب و  ناشیا  اب 

همه .دنا و  هتـشاد  نیعمجا  مهنع  هللا  یـضر  دیز  شیومع  زین  شدـج و  ردـپ و  وا  زا  لبق  ار  یگتـسیاش  نیا  هکنانچمه  هدوب  هتـسیاش 
[ . 14 « ] دنا هدومن  سابتقا  اهنآ  ياهفرح  زا  هدومن و  ءادتقا  اهنآ  هب  تیاده  هار  نایاوشیپ 

یکلام غابصلا  نبا 

( مالـسلا هیلع  ) قداص رفعج  ماما  بقانم  اب  طابترا  رد  همهملا  لوصفلا  ماـنب  دوخ  باـتک  رد  هک  زین  تنـس  لـها  رادـمان  هدنـسیون  نیا 
فرشلا یف  هتافص  وأ  هلضاف  مالـسلا ) هیلع   ) قداصلا رفعج  بقانم  :» دسیون یم  هراب  نیا  رد  تسا  هدومن  رکذ  ار  یهجوت  لباق  بلاطم 

[ . 15 « ] هلهآ هرثآم  هرخافمب و  رغلا  دجملا و  هیدنأ  و  هلئاس ، مایألا  تاهبج  یلع  هفرش  و  هلماک ،

همربش نب  هللادبع 

: دسیون یم  ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  جاجتحا  باب  رد  همربش  نبا  زا  لقن  هب  ءایلوألا  هیلح  مان  هب  شفورعم  باتک  رد  یناهفصا  میعنوبا 
زا سپ  تسامـش ؟ اب  یـسک  هچ  دـندومرف  یلیل  یبا  نبا  هب  میدـش  دراو  ناشیا  رـضحم  هب  هفینحوبا  نم و  هک  یماگنه  هب  رفعج  ماـما  »
نآ زا  یتمـسق  رد  دـش و  لدـب  در و  یتـالاؤس  هفینحوبا  و  مالـسلا ) هیلع   ) قداـصلا رفعج  ماـما  نیب  هنع ) هللا  یـضر   ) هفینحوبا یفرعم 

»؟ انز ای  یشک  مدآ  تسا ؟ رت  میظع  باقع  رفیک و  تهج  زا  کیمادک  : » تفگ هفینحوبا  هب  مالسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  تالاؤس 
رد هتفریذپ و  یـشک  مدآ  رد  رفن  ود  تداهـش  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  سپ  : » دومرف ماما  .یـشک  مدآ  داد : باوج  هفینحوبا 

باوج هفینحوبا  هزور »؟ ای  زامن  .دـنرت  میظع  تدابع  ود  نیا  زا  کیمادـک  : » تفگ سپـس  دنـشاب ، رفن  راهچ  هکنیا  رگم  هتفریذـپن  انز 
زا ار  هفینحوبا  تحارـص  هب  اذـل  دوش »! یمن  اضق  شیاهزامن  اما  دراد  هزور  ياضق  ضئاـح  هک  تسا  هنوگچ  سپ  :» دومرف .زاـمن  داد :
رد یناهفـصا  میعنوبا  زاب  و  [ . 16 « ] نکم ساـیق  تیأر  هب  ار  نید  سرتب و  ادـخ  زا  : » دومرف تشادزاـب و  شدوخ  يأر  اـب  نید  ساـیق 

دمحم نب  رفعج  ناک  : » دسیون یم  ماطسب  نبا  زا  لقن  هب  باتک  نیمه 
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يارب يزیچ  هک  داد  یم  ماعط  يا  هنوگ  هب  ار  ناریقف  ماعطا ، ماگنه  هب  دـمحم  نب  رفعج  ینعی : [ . 17 « ] ٌءیش هلایعل  یقبیال  یتح  معطی 
قداص ماما  زا  نیعبات  زا  يدایز  دادـعت  تسا : هتـشون  هحفـص 198  رد  باتک  نیا  موس  دـلج  رد  .تشاذـگ و  یمن  یقاب  شا  هداوناخ 

بلغت و نب  نابأ  ینایتخس و  بویا  و  يراصنألا ، دیعـس  نب  ییحی  ناوت  یم  اهنآ  نایم  زا  هک  دنا  هدومن  تیاور  ثیدح  مالـسلا ) هیلع  )
نب هبعش  سنا و  نب  کلام  دننام  تنس  لها  مالعأ  همئا و  هکنیا  ًافاضم  .درب  مان  ار  داهلا  نب  نب  هللادبع  نب  دیزی  ءالعملا و  نب  ورمعوبا 
نب لیعامـسا  لالب و  نب  نامیلـس  هنییع و  نب  نایفـس  مساـقلا و  نب  حور  رمع و  نب  هللادـبع  حـیرج و  نبا  يروث و  نایفـس  جاـجحلا و 
يو .دنا  هدومن  تیاور  ثیدح  ناشیا  زا  زین  جاجح  نب  ملـسم  دلاخ و  نب  بهو  راتخم و  نب  زیزعلادبع  لیعامـسا و  نب  متاح  رفعج و 

مهیلع ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  دـنزرف  تسا  هدرک  داـی  ظاـفحلا  هرکذـت  باـتک  رد  یبهذ  هک  يا  هنوگ  هب 
عیبر هام  زا  بش  هدزیـس  هک  یلاح  رد  هبنـشود  زور  يرگید  تیاور  هب  انب  هبنـشکی و  زور  .تسا  مشاـه  ینب  هلیبق  زا  .تسا و  مالـسلا )

نب دمحم  ترضح  مظعا  لوسر  تدالو  زور  اب  نامزمهو  دوشگ  ناهج  هب  هدید  هرونم  هنیدم  رد  يرجه  لاس 83  رد  دوب  یقاب  لوالا 
هب هدیسر و  تداهـش  هب  یقیناود  روصنم  تسدب  یگلاس  نس 68  رد  يرجه  لاس 148  رد  دشاب و  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللادبع

يربق رانک  رد  عیقبلا  هنج  رد  دنتفاتش و  یقاب  راید 
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.دندیدرگ نوفدم  دنتشاد  رارق  مالسلا ) هیلع  ) نیدباعلا نیز  یلع  ماما  ناشدج  و  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  ناشراوگرزب  ردپ  هک 

یقرواپ

.ینالقسع رجح  نبا  بیذهتلا ج2 ص 104  بیذهت  [ 1]

ص 166. ج 1 ، ظافحلا ، هرکذت  [ 2]

ص 103. ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت  [ 3]

ص 193. ج 3 ، ءایلوالا ، هیلح  [ 4]

ص 104. ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت  [ 5]

ص 166. ج 1 ، ظافحلا ، هرکذت  [ 6]

ص 103. ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت  [ 7]

ص 166. ج 1 ، لحنلا ، للملا و  [ 8]

ص 120. هقرحملا ، قعاوصلا  یمثیه : رجح  نبا  [ 9]

ص 170. راصبالارون ، [ 10]

ص 291. ج 1 ، نایعألا ، تایفو  [ 11]

ص 121. ج 2 ، مالعالا ، [ 12]

ص 109. ج 3 ، فراعملا ، هرئاد  [ 13]

ص 65 و 68. قداصلا ، مامإلا  [ 14]

ص 230. همهملا ، لوصفلا  [ 15]

ص 196. ج 3 ، ءایلوألا ، هیلح  [ 16]

ص 194. ج 3 ، ءایلوألا ، هیلح  [ 17]

ارهز ترضح  حول  رد  ماما  هدزاود  مان 
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ات مدش  فرشم  دمحم  رتخد  همطاف  میالوم ، رضحم  هب  تفگ : رباج  هک  تسا  هدروآ  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  یثیدح  رد  ینیومح 
يا متفگ : .ءاضیب  هرد  زا  مدید  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  تسد  رد  یحول  .میوگ  کیربت  وا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دلوت 

.مرگنب نآ  رد  ات  دیهد  نم  هب  متفگ : .تسا  هدش  هتشون  نم  دالوا  زا  همئا  مان  قرو ، نیا  رد  دومرف : تسیچ ؟ هفیحص  نیا  ناوسن ! دیس 
رب يزاجم  وت  یلو  دنک ، سمل  ار  نآ  تسین  زاجم  یسک  شتیب  لها  وا و  یـصو  ربمایپ و  رب  زج  نامگ  یب  رباج ! يا  دومرف : ترـضح 

؛ هنمآ شردام  یفطـصملا ، هللادـبع  نب  دـمحم  مساـقلاوبا  دوب : هتـشون  نآ  رد  مدـناوخ  ینک .) سمل  ار  نآ  هکنیا  نودـب   ) يرگنب نآ 
هللادبعوبا یلع و  نب  نسح  دمحموبا  فانمدبع ؛ نب  مشاه  دنزرف  دسا ، تنب  همطاف  شردام  یـضترملا ، بلاط  یبا  نب  یلع  نسحلاوبا 

نب درجدزی  رتـخد  وناـب  هاـش  شرداـم  لدـعلا ، نیـسحلا  نب  یلع  دـمحموبا  دـمحم ؛ تنب  همطاـف  ناـشردام  یقتلا ، یلع  نـب  نیـسحلا 
نب دمحم  رفعجوبا  هاشنهاش ؛
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مـساق رتخد  هورف  ما  شردام  قداصلا ، دمحم  نب  رفعج  هللادبعوبا  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  نب  نسح  رتخد  هللادـبع  ما  شردام  رقابلا ، یلع 
شردام اضرلا ، یـسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  هدیمح ؛ مان  هب  يزینک  شردام  هقثلا ، رفعج  نب  یـسوم  میهارباوبا  رکب ؛ یبا  نب  دـمحم  نب 
شرداـم نیمـالا ، دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  نارزیخ ؛ ماـن  هب  يزینک  شرداـم  یکزلا ، یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  همجن ؛ ماـن  هب  يزینک 

مئاـق وا  هک  نسحلا  نب  دـمحم  مساـقلاوبا  هنامـس ؛ ماـن  هب  يزینک  شرداـم  قیفرلا ، یلع  نب  نسحلا  دـمحموبا  نسوـس ؛ ماـن  هب  يزینک 
هحفص 16] [ . ] 14  ] .نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص  سجرن  مان  هب  يزینک  شردام  تسادخ ،
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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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