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مالسلا هیلع  قداص  ماما 

باتک تاصخشم 

دجسم شهوژپ  دحاو  فیلات  / مالسلا هیلع  موصعم  هدراهچ  یگدنز  هعومجم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
یناگدنز هعومجم  تسورف :  24]ص   : ] يرهاظ تاصخشم   1388 نارکمج ، سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخـشم  نارکمج  سدقم 

هرامـش تـبث ) تاـعالطا   ) یـسیونتسرهف راـظتنا  رد  یـسیون :  تـسرهف  تیعـضو   8 ناـناوجون ؛ هژیو  مالـسلا  هـیلع  موـصعم  هدراـهچ 
1926662 یلم :  یسانشباتک 

مالسلا هیلع  قداص  ماما 

رفعج مان :

دّمحم ردپ : مان  هَّللادبعوبا  هینک : قداص  بقل :

( ق.ه  ) لاس 83 لوالا  عیبر   17 دلوت : خیرات  هورف  ُما  : ردام مان 

( ق.ه  ) لاس 148 لاوش   25 تداهش : خیرات  لاس   65 رمع : تّدم  لاس   34 تماما : تّدم  هنیدم  دلوت : لحم 

رهز اب  روصنم  لتاق : مان 

عیقب رهطم : دقرم 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  دنمجرا  ردام  راوگرزب و  ردپ 

هب راوگرزب  ییوناب  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  راوگرزب  ردام  تسا و  مالسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  راوگرزب  ردپ 
مالـسلا هیلعداجـس  ماما  اب  مساق  .تسا  رکب  یبا  نب  دّمحم  نب  مساق  رتخد  هورف  ُّما  .تشاد  ترهـش  هورف  ُّما  هب  هک  دشاب  یم  همطاف  مان 

هیلع قداص  ماما  .دمآ  یم  رامش  هب  مالسلا  هیلعداجس  ماما  نانیمطا  دروم  باحـصا  زا  هعیـش و  هتـسجرب  ياهقف  زا  دندوب و  هلاخ  رـسپ 
زا یکی  ناونع  هب  ار  وا  تنـس  لها  نایـسون  خـیرات  .تسا  هدومن  دای  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دامتعا  دروم  باحـصا  زا  ار  وا  مالـسلا 
رد يرجه ، لاس 112  دودح  رد  هک  دنا  هتسناد  مالسلا  هیلعداجس  ماما  رـصع  روهـشم  نایهقف  زا  یکی  ماما و  ناراد  تسود  تاداس و 

(1) تسا هتشذگرد  یگلاس  نس 72 رد  هنیدم و 

قداص ماما  شرـسپ  هک  دوب  دـنمجرا  ماقم  ياراد  يردـق  هب  اوقت ، رب  هوالع  وا  تسا ، هدوب  رتاوقت  اب  شرـصع  ناوناـب  همه  زا  هورف ، ُّما 
(2) .دندرک یم  دای  دنمجرا  ردام  رسپ  ینعی  همّرکملا  نبا  ناونع  اب  ار  مالسلا  هیلع 

هلآو هیلع  هللا  یلص  دّمحم  لآ  قداص 

ات دـماین  شیپ  یبوخ  طیارـش  تصرف و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـننامه  مادـک ، چـیه  يارب  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناماما  نایم  رد 
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شیپ تصرف  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنزادرپب ، هعماج  رد  یگنهرف  ینید و  ياهراک  هب  هدرتسگ ، عیـسو و  حطـس  رد  دـنناوتب 
مالسا شرتسگ  رب  ینید ، ياه  هسردم  هاگشناد و  سیسأت  اب  مالـسا و  ياوتحم  رپ  بان و  تاروتـسد  نایب  اب  دندومن و  هدافتـسا  هدمآ 

.دندومن یقیقح  مالسا  هجوتم  ایند  رسارس  زا  ار  ناهاگآان  هدوزفا و 

دوب سابع  ینب  هیما و  ینب  ياه  مان  هب  ملاظ  هورگ  ود  ییور  رد  ور  يریگرد و  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  يارب  یتصرف  نینچ 
هک دوب  هدش  ثعاب  اهدروخرب  نیا  و 
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ار لماک  هدافتـسا  تصرف ، نیا  زا  نامیا ، ملع و  درم  گرزب  نآ  .دنوشب  رگیدکی  اب  شکمـشک  هب  لوغـشم  ار  دوخ  تقو  مامت  اه  نآ 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یقیقح  نانیشناج  هک  دوخ  زا  لبق  ناماما  لوبق  دروم  هک  ار  یمالسا  ماکحا  لوصا و  تسناوت  دومن و 

.دنشخبب نیملسم  مالسا و  هب  هزات  یتایح  هتسجرب ، رایسب و  ینادرگاش  تیبرت  اب  هدومن و  یفرعم  ار  دوب 

قحرب ماما  نیلوا  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ینیـشناج  تیالو و  عوضوم  هک  مخ  ریدـغ  مهم  گرزب و  هعقاو  راوگرزب ، ماما  نیا 
اهیلعارهز ترـضح  رابرهگ -  نانخـس  هبطخ -  موهفم  اـنعم و  دومن و  هدـنز  ار  دـشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  زا  دـعب 

يوما و نازاب  گنرین  نازاس و  غورد  ربارب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  لآ  قداص  ناونع  هب  تخاس و  نشور  همه  يارب  ار  مالـسلا 
.تخاس نایامن  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  لآ  ماکحا  مالسا و  یعقاو  هرهچ  یسابع ،

مالسلا هیلع  قداص  ماما  یملع  تمظع 

هفیلخ نیتسخن   ) حافّـس هَّللادـبع  .داـتفا  ساـبع  ینب  تسد  هب  تفـالخ  هک  یماـگنه  تسیز ، یم  هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
ناشیا ترضح ، نآ  يوکین  قالخا  تامارک و  تازجعم ، ندید  زا  سپ  یلو  درک ، راضحا  قارع  هب  هنیدم  زا  ار  ترضح  نآ  یسابع )

نآ دیسر ، تفالخ  هب  یسابع ) ملاظ  هفیلخ  نیمود   ) یقیناود روصنم  هک  یماگنه  تشگرب ، هنیدم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  .دومن  دازآ  ار 
رظن تحت  قارع  رد  ار  ترـضح  نآ  یتدـم  و  دـیبلط ، هفوک  قارع و  هب  تراسج  تناـها و  اـب  هارمه  .ه ق ) لاس 145( رد  ار  ترـضح 

رطاخب یلو  .تفرگ  شلتق  رب  میمصت  یّتح  دومن و  راضحا  راب  جنپ  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تّدم ، نیا  رد  و  تشاد ، هگن 
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.تشگزاب هنیدم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  یتّدم  زا  سپ  درک و  رظن  فرص  ترضح  نآ  لتق  زا  رگید  لئاسم  تازجعم و 

یّنـس هعیـش و  نادنمـشناد  لوبق  دروم  عوضوم  نیا  دراد و  دوجو  يدایز  ياه  لیلد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یملع  تمظع  باـب  رد 
دندوتس و یم  ار  وا  یملع  يرترب  دندروآ و  یم  دورف  میظعت  رـس  ترـضح  نآ  ملع  ربارب  رد  ایند  گرزب  نادنمـشناد  ناهیقف و  .تسا 

.ما هدیدن  دّمحم  نب  رفعج  زا  رتدنمشناد  نم  تفگ : یم  یفنح ، هقرف  ياوشیپ  هفینحوبا  .دنتشادن  نتفگ  يارب  یفرح 

مدرم تفگ : تساوخ و  ارم  دوب ، هدوـمن  راـضحا  ار  مالـسلا  هیلعدّـمحم  نب  رفعج  یقیناود ، روـصنم  هک  یناـمز  تفگ : یم  نینچمه 
هلأسم لهچ  نم  .نک  هدامآ  ار  لکـشم  ياـهامعم  لـئاسم و  يرـس  کـی  وا  نتخاـس  موکحم  يارب  دـنا ، هدـش  دّـمحم  نبرفعج  هتفیش 
مدـید مدـش ، يو  سلجم  دراو  یتـقو  .درک  راـضحا  ارم  دوـب ، هریح  ماـن ) هب  یناـکم  رد (  هـک  روـصنم  يزور  مدرک ، هداـمآ  لکـشم 
متفرگ رارق  وا  تمظع  هوکـش و  ریثأت  تحت  نانچ  نآ  داتفا ، وا  هب  ممـشچ  یتقو  .دنراد  روضح  اجنآ  رد  مالـسلا  هیلعدّـمحم  نبرفعج 

.دوب هدادن  تسد  نم  هب  يرگید  صخش  چیه  ندید  زا  یلاح  نینچ  هک 

، مسانـش یم  ار  وا  يرآ  داد : خـساپ  وا  .تسا  هینحوبا  نیا  تفگ : درک و  يو  هب  ور  روصنم  .متـسشن  روصنم  هراـشا  اـب  مدرک و  مـالس 
ماگنه نیا  رد  راذـگب ، نایم  رد  دّـمحم ) نبرفعج   ) هَّللادـبع وبا  اب  ار  دوخ  لئاسم  هفینحوبا  يا  تفگ : درک و  نم  هب  ور  روصنم  سپس 

: تفگ یم  داد و  یم  خساپ  وا  مدیسرپ ، یم  هک  يا  هلئسم  ره  مدرک ، مدوب  هدومن  هدامآ  لبق  زا  هک  یلکـشم  تالاوس  نتفگ  هب  عورش 
روط و نآ  هنیدم  لها  هدیقع  تسا و  روط  نیا  هراب  نیا  رد  امش  هدیقع 
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.دوب فلاخم  ود  ره  اب  یهاگ ، قفاوم و  هنیدم  لها  اب  رگید  یخرب  رد  و  قفاوم ، ام  رظن  اب  تالاوس  زا  یخرب  رد  .تسا  نینچ  ام  هدیقع 
.تفگ خساپ  یتسرد  هب  ار  همه  مدرک و  حرطم  ار  هلأسم  لهچ  بیترت  نیدب 

اواتف و رد  مدرم  تافالتخا  هب  نیرت  هاگآ  نیرتدنمشناد و  وا  تفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هراشا  اب  دیـسر  هک  اجنیا  هب  هفینحوبا 
(3) .تسا یعرش ) ینید و  تاروتسد  ماکحا و   ) یهقف لیاسم 

فیخ دجسم  رد  سرد  سلجم 

دندوب مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يوکین  قالخا  ملع و  زا  ندرب  هرهب  راد  تسود  هتفیـش و  يردق  هب  هعیـش  ینـس و  هچ  ملع ، ناگتفیش 
ناونع هب  دـندرگ ، دـنم  هرهب  شرـضحم  زا  دـشاب و  هتـشاد  یـسرد  هسلج  ترـضح  نآ  هک  دنتـساوخ  یم  مه  رفـس  لاح  رد  یّتح  هک 

رد ترضح  نآ  دیسر ، ینم  نیمزرس  هب  هک  یتقو  دوب  جح  مسارم  ماجنا  مزاع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  اهرفـس  زا  یکی  رد  هنومن :
رایسب نادرگاش  نایم  زا  دندومن ، تکرش  رفن  تسیود  دودح  هسلج  نیا  رد  هک  دنداد ، لیکشت  یـسرد  هسلج  فیخ  مان  هب  يدجـسم 

یبا نب  هللادـبع  ینابیـش ، نیعا  نب  نارمح  : » دومن هراشا  اه  مان  نیا  هب  ناوت  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ناملـسم  دنمـشناد و  داـیز و 
 « نایح نب  رباج  یفعج و  رمع  نب  لّضفم  روفعی ،

سرد هسلج  رد  دوب ، هدش  هفوک  یضاق  یقیناود  روصنم  بناج  زا  هک  تنس  لها  نادنمـشناد  زا  هَمربُش  نب  هَّللادبع  اهزور  زا  یکی  رد 
ره مینک و  یم  تواضق  تنس  نآرق و  ساسا  رب  قارع  رد  ام  هَّللادبع ! ابا  يا  دز : ادص  نادرگاش  نایم  رد  دش و  رـضاح  فیخ  دجـسم 

مکح نامدوخ  ندرک  هسیاقم  يأر و  ساسا  رب  مینکن ، ادیپ  تنس  نآرق و  زا  يزیچ  يدروم ، رد  هاگ 
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وا هب  دوب  باوج  لاؤس و  ثحب و  لوغـشم  شنادرگاش  اب  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ تسرد  ام  راک  ایآ  مینک ، یم  رداص  روتـسد  و 
دومن وا  هب  ور  مالسلا  هیلع  ماما  دندوب ، هدرک  توکـس  همه  نادرگاش  .دومن  رارکت  راب  هس  ات  ار  دوخ  لاؤس  هَمُْربُش  نبا  .درکن  ییانتعا 

.دوتس رایسب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هَمُْربُش  دوب ؟ یناسنا  هنوگچ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دومرف : و 

...دوخ رظن  ساسا  رب  و  دیامن ، لخاد  ادخ  نید  رد  ار  شدوخ  رظن  هک  یسک  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
(4) .دومن یم  يرود ) و   ) عانتما دنک ، رداص  ار  يروتسد 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  نارود  یگنهرف  یملع و  عاضوا 

ماشه نامز  زا  ماجنارس  دوب ، هدمآ  دوجوب  تردق  هب  ندیسر  يارب  يریگرد  سابع  ینب  هیما و  ینب  ملاظ  موق  ود  نیب  هک  یتّدم  زا  دعب 
تایلمع هناحلـسم و  هزراـبم  هلحرم  دراو  ه  لاس 129 / رد  و  تفرگ ، يرتشیب  تردـق  تعرـس و  نایـسابع  تازراـبم  کلملادـبع ، نب 

.دندش زوریپ  نایوما  رب  ه  لاس 132 / رد  نایسابع  ماجنارس  دیدرگ و  یماظن 

ماما و هب  تبسن  تمحازم  داجیا  رازآ و  تیذا و  تصرف  اذل  دوب ، هدش  ناوارف  تالکشم  راتفرگ  تّدم ،  نیا  رد  هیما  ینب  هک  اجنآ  زا 
.دنتشادن مالسلا  هیلعداجس  ماما  نامز  لثم  ار  نایعیش 

نوخ هدنریگ  ماقتنا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نادـناخ  نارادـفرط  ار  دوخ  رهاظ ، رد  تردـق  هب  ندیـسر  زا  لبق  نوچ  زین  نایـسابع 
شمارآ و نارود  نارود ، نآ  ور  نیا  زا  .دوبن  حرطم  یتّدـم  ات  مه  اهنآ  فرط  زا  يرازآ  تیذا و  هجیتن  رد  دـندرک ، یم  یفرعم  اـهنآ 

نانآ یگنهرف  یملع و  ياه  تیلاعف  يارب  یبوخ  رایسب  تصرف  تفر و  یم  رامش  هب  نایعیـش  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  يارب  يدازآ 
.دوب

یملع ياه  تیلاعف  زاغآ  بجوم  هک  یلیالد  تقیقح  رد 
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: دومن هصالخ  بیترت  لکش و  نیا  هب  ار  دوب  هدش  ینید  و 

تاـمیلعت رد  يدازآ  نیا  هشیر  اـّما  دـندوبن ، ریثأـت  یب  يرکف  يدازآ  نیا  رد  زین  نایـسابع  هتبلا  مالـسا ، رد  قـیقحت  رکف و  يدازآ  - 1
.دنتسناوت یمن  دننک ، يریگولج  نآ  زا  دنتساوخ  یم  مه  نایسابع  رگا  هک  يروط  هب  دوب ، مالسا 

هللا یلـص  مالـسا  ربمایپ  ياه  قیوشت  .دندوب  یبهذـم  ياه  همانرب  ریثأت  تحت  مدرم  دوب و  یبهذـم  ًالماک  یطیحم  زور ، نآ  طیحم  - 2
یبهذـم قوش  روـش و  تضهن و  مهم  لـیالد  ندوـمن ، رکف  شناد و  ملع و  بسک  هب  نآرق  ياـه  توـعد  و  ملع ، بسک  هب  هلآو  هیلع 

.دوب مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نارود 

زا هک   ) اه یناریا  لثم  دندوب ، یملع  يرکف و  ياه  تیلاّعف  هقباس  ياراد  اهنآ  رتشیب  دندوب ، هتفریذـپ  ار  مالـسا  هک  یمدرم  ماوقا و  - 3
كرد و روظنم  هب  دارفا  نیا  .دـندوب  زور  نآ  نّدـمتاب  نامدرم  زا  هک  اه  يروس  اه و  يرـصم  و  دنتـشاد ) رت  ناشخرد  يا  هقباـس  همه 

.دنتخادرپ یم  مالسا  بان  تامیلعت  رد  وج  تسج و  قیقحت و  هب  رتشیب  مهف 

لها  ) ناناملسم ریغ  نوچ  .دنتسناد  یمن  دوخ  ینید  لوصا  فالخ  رب  ار  ناناملـسم  ریغ  اب  ندوب  مه  رانک  رد  یگدنز و  ناناملـسم  - 4
هتفیـش و اهنآ  دـندومن و  یم  رازگرب  یملع  تاسلج  ثحب و  اهنآ  اب  ناناملـسم  دـندوب و  هدـیمهف  اناد و  یمدرم  نامز  نآ  رد  باـتک )

.دندوب مالسا  تاروتسد  هب  دنم  هقالع 

ندوب ادخ  دای  هب 

، دوب هرفس  نایم  مه  نان  يرادقم  دندرک ، نهپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رانک  رد  يا  هرفس  دیسر ، ارف  ندروخ  ماش  تقو  دوب ، ناتسبات 
مالـسلا هیلع  ماما  هک  یتقو  دوب  غاد  تشوگبآ  دـنداد ، رارق  ترـضح  نآ  دزن  دـندروآ و  دوب ، تشوگبآ  نآ  رد  هک  يا  هساـک  سپس 

.تفای غاد  ار  نآ  دراذگ  تشوگبآ  رد  تشادرب و  نان  يا  همقل 

راب دنچ  دیشک و  ار  شتسد 
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درک رارکت  ردق  نآ  ار  نخـس  نیا  و  خزود » شتآ  زا  ادخ  هب  میرب  یم  هانپ  خزود ، شتآ  زا  ادخ  هب  میوش  یم  هدـنهانپ  :» دومرف رّرکم 
لّمحت ار  خزود  شتآ  میناوتب  هنوگچ  سپ  میرادن  ار  تشوگ  بآ  نیا  یغاد  لّمحت  رب  تردق  ام  :» دومرف دش ، درـس  تشوگ ، بآ  ات 

.دنتشاد رذحرب  ادخ  تیصعم  زا  ار  دارفا  دوخ  لمع  نیا  اب  ترضح  مینک »؟

یلاح رد  تفر  یم  هار  هنهرب  ياپ  اب  دمآرد ، شیاپ  زا  شفک  دش و  هراپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  شفک  دنب  نتفر ، هار  ماگنه  يزور 
هن ندز و  مه  رب  مشچ  کی  هزادنا  هب  ارم  اراگدرورپ  :» دومن ضرع  تشاد ، هّجوت  ادخ  هاگرد  هب  یـصوصخم  صولخ  عضاوت و  اب  هک 

مـشچ زا  کشا  تارطق  هک  دوب  هدـش  یناحور  نانچنآ  ماگنه  نیا  رد  ترـضح  نآ  لاح  و  راذـگماو .» شیوخ  هب  رتداـیز  هن  رتمک و 
.تخیر یم  ترضح  نآ  كرابم  ياه 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  یلمع  رکنم  زا  یهن 

نهپ اذغ  هرفس  دوب ، هدومن  تکرـش  نشج  نآ  رد  رابجا  هب  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دوب  هدرک  اپرب  ینـشج  شرـسپ  يارب  روصنم 
ماما .دندروآ  بارـش  وا  يارب  بآ  ياج  هب  اما  تساوخ  بآ  نارـضاح  زا  یکی  نایم  نیا  رد  .دش  هدیچ  نآ  نایم  رد  اهاذغ  دیدرگ و 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : دوـمن و  كرت  ار  سلجم  ضارتـعا ، ناوـنع  هب  تساـخرب و  گـنرد  یب  مالـسلا  هیلع 
اب ترضح  نآ  بیترت  نیا  هب  ( 5) .تسا ( هدش نیرفن  و   ) نوعلم دنیشنب  دوش ، هدیشون  بارش  نآ  رد  هک  يا  هرفـس  رانک  رد  هک  یـسک 

دوخ یتیاضران  مشخ و  روصنم ، هرفس  هب  ییانتعا  یب  لامک  اب  دومن و  ( اهنآ دنـسپان  راک  هب  ضارتعا  و   ) یلمع رکنم  زا  یهن  تیعطاق ،
(6) .داد ناشن  نآ  رد  هتسشن  نارضاح  هرفس و  نآ  هب  ار 

( یقیناود روصنم   ) نامز توغاط  اب  مالسلا  هیلع  ماما  عطاق  دروخرب 

یمن ام  سلجم  هب  مدرم  دـننام  ارچ  تشون : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  يا  همان  نمـض  رد  یقیناود  روصنم  یـسابع ، رگمتـس  مکاـح 
؟ يوش یمن  رضاح  ام  فارطا  رد  ییآ و 

: تشون وا  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

هب یبلق  داـقتعا  ناـمیا و  ینعی   ) يورخا يونعم و  رظن  زا  وت  دزن  رد  و  مسرتب ، وت  زا  نآ  رطاـخب  هک  تسین  يزیچ  اـیند ) زا   ) اـم دزن  رد 
هب مییایب و  هک  دراد  دوجو  یتمعن  هن  وت  دزن  رد  میـشاب ، راودـیما  وت  هب  نآ  رطاخ  هب  هک  درادـن  دوجو  يزیچ  تماـیق ) زور  دـنوادخ و 

سپ .مییوگب  تیلـست  وت  هب  نآ ، رطاخ  هب  مییایب و  هک  ینیب  یم  تبیـصم  ـالب و  رد  ار  دوخ  وت  هن  و  مییوگب ، کـیربت  وت  هب  نآ  رطاـخ 
؟ مییایب وت  دزن  هچ  يارب 

ام ایب و  ام  دزن  داد : باوج  هدنبوک  قیمع و  خساپ  نیا  تفایرد  زا  سپ  یقیناود  روصنم 
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رطخ هب  شیایند  اریز   ) دنک یمن  تیحصن  ار  وت  دشاب  ایند  ناهاوخ  هک  یـسک  داد : باوج  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .نک  تحیـصن  ار 
.دیآ یمن  وت  دزن  دشاب ، ترخآ  ناهاوخ  رگا  و  تفریذپ ) یهاوخن  ار  نآ  وت  دتفا و  یم 

ناهاوخ ترخآ  زا  ار  ناهاوخ  ایند  باوج ، نیا  اب  مالـسلا ) هیلع  قداص  ماما   ) وا ادخ  هب  دنگوس  تفگ : خساپ  نیا  تفایرد  اب  روصنم 
(7) .هاوخ ایند  هن  تسا  هاوخ  ترخآ  دیآ ، یمن  نم  فارطا  رد  هک  وا  و  درک ، صخشم 

نایعیش ام  زا  یـضعب  دومن : ضرع  دمآ و  ترـضح  نآ  دزن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یکی  یقیناود ؛ روصنم  تنطلـس  رـصع 
ینب نایتوغاط   ) اه نیا  يارب  هک  دوش  یم  داهنـشیپ  ام  هب  و  دریگ ، یم  رارق  یگدـنز ) تالکـشم   ) يداصتقا تخـس  يانگنت  رد  یهاگ 

؟ تسیچ هراب  نیا  رد  امش  رظن  میزاسب ، اه  نآ  يارب  يدّس  ای  مینک و  تفاظن ) و   ) یبور يال  ار  نانآ  زا  يرهن  ای  میزاسب  هناخ  سابع )

: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

رد دـنچ  ره  مهد ) ماجنا  يراک  نیرتمک  ینعی  ، ) مدـنبب ار  یکـشَم  ِرد  ای  منزب ، يا  هرگ  سابع ) ینب   ) اـه نآ  يارب  مرادـن  تسود  نم 
هب هک  یناـسک  اـنامه  مشکب ، يا  هحفـص  رب  اـه  نآ  يارب  یملق  مرادـن ، تسود  یتح  دـسرب ، متـسد  هب  يداـیز  تورث  راـک  نیا  ربارب 
یم راتفرگ  دـنوادخ  كاندرد  باذـع  هب  و   ) دـنوش یم  هداد  رارق  شتآ  زا  يا  هدرپ  ارـس  رد  تمایق ، زور  رد  دـننک  کمک  نارگمتس 

(8 (.) دندرگ

نآ روصنم  دیزگ ، ار  وا  تسشن و  روصنم  ندب  يور  دمآ و  یسگم  .دوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  یقیناود  روصنم  يزور 
روصنم .دیزگ  ار  وا  تشگزاب و  سگم  نآ  زاب  درک ، در  ار  نآ  روصنم  دیزگ ، ار  روصنم  دـمآ و  رگید  راب  سگم  نامه  درک ، در  ار 

هب دوب  هدش  ینابصع  هک 
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؟ تسا هدیرفآ  ار  سگم  ارچ  دنوادخ  تفگ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  بیترت  نیا  هب  ( 9) .دنک راوخ  ار  ربّکتم  راّبج و  دارفا  هک  نیا  يارب  دومرف : گنرد  یب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دناوخ ّربکتم  راّبج و  ار  روصنم 

ناهج نایعیش  ياوشیپ  نیمشش  تداهش  یگنوگچ 

نیب رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ناگتفیـش  نارادفرط و  رب  مه  زور  هب  زور  دندوب و  هدش  دـنم  هقالع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یلیخ  مدرم 
ماـما نآ  دوـجو  تسناوـتن  یقیناود  روـصنم  ینعی  یـسابع  رگمتـس  مکاـح  اـهنآ  هـمه  سأر  رد  وا و  نانمـشد  .دـش  یم  هدوزفا  مدرم 

.دومن مومسم  دولآ  رهز  روگنا  اب  ار  ترضح  نآ  دوخ ، قفانم  نارودزم  نارومأم و  طسوت  ماجنارس  دنک و  لّمحت  ار  راوگرزب 

هیلع قداص  ماما  نادارگاش  زا  یکی  .دندمآ  شرـضحم  هب  نایعیـش  زا  يدایز  هّدـع  تفرگ و  رارق  تداهـش  رتسب  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
ندرک هیرگ  هب  عورـش  هاگآدوخان  دوب ، هدش  فیعـض  رغال و  یلیخ  ماما  نوچ  دـمآ ، ترـضح  نآ  نیلاب  هب  تدایع  ناونع  هب  مالـسلا 

، منکن هیرگ  مرگن  یم  لاـح  نیا  رد  ار  امـش  هک  نونکا  درک : ضرع  وا  ینک »؟ یم  هیرگ  ارچ  : » دومرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  دومن ،
هعطق هعطق  وا  ياضعا  همه  رگا  هک  ارچ  دوش ، یم  هضرع  نمؤم  هب  اه  یکین  همه  انامه  نکن ، هیرگ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

، ماجنارـس .دـسر » یمن  درامـشب  کبـس  ار  زاـمن  هک  یـسک  هب  اـم  تعافـش  : » دومرف ترـضح  نآ  نینچمه  وا » يارب  تسا  ریخ  دوـش 
هب هنیدم  رد  یگلاس  جنپ  تصش و  نس  رد  يرجه و  تشه  لهچ و  دص و  لاس  لاّوش  هام  رد  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح 

.دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  ناتسربق  رد  دیسر و  تداهش 

اه تشون  یپ 

یفاک ج 1 لوصا  ( 1

 ( روهشم سیون  خیرات  يدوعسم  زا  لقن  هب   ) هعیرشلا ج 3 ص 17 نیحایر  ( 2

نایاوشیپ ص 350 هریس  ( 3

یمق ص 264 ثدحم  هیّهبلا  راونا  موصعم ص 575 -  هریس 14  ( 4

یفاک ج 6 ص 267 عورف  ( 5

موصعم ص 562 هریس 14  ( 6

همغلا ج 2 فشک  ( 7

لئاسو ج 12 ص ( 8
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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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