
http://www.ghaemiyeh.com






نایفوص ياههشیدنا  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما 

: هدنسیون

یسبط یجورم  داوج  دمحم 

: یپاچ رشان 

www.sibtayn.com

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نایفوص ياههشیدنا  مالسلا و  هیلع  قداص  6ماما 

باتک 6تاصخشم 

6يرگیفوص

يروث 8نایفس 

یمالسا تما  8نانزهار 

9یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  9هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 12زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


نایفوص ياههشیدنا  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما 

باتک تاصخشم 

یسبط یجورم  داوج  دمحم  هدنسیون :
www.sibtayn.com: رشان

يرگیفوص

، دوب يرگیفوص  یفارحنا  كانرطخ و  نایرج  تفرگ ، لکـش  مکمک  دش و  ادیپ  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  نامز  رد  هک  یتارکفت  هلمج  زا 
هعیـش و زا  لقن  هب  دسیونیم : هیفوص  شیادیپ  هرابرد  یلیبدرا  ققحم  دز . مدرم  ندرک  هارمگ  یبیرف و  ماوع  هب  تسد  هدنبیرف  يرهاظ  اب  هک 

نوعلم نآ  دیـشوپیم . تشرد  هنیمـشپ  ياههماج  نانابهر  دـننام  وا  نوچ  دوب ، یفوک  مشاهوبا   » دـندیمان یفوص  هک  ار  یـسک  نیلوا  ینس ،
دحلم نطاب  رد  دوب و  يربج  يوما و  رهاظ  رد  وا  هک  تسا  هدمآتانایدلا  لوصا  باتک  رد  و  [ 1 . ] دوب داحتا  لولح و  هب  لئاق  يراصن  لثم 

نوچ ار  وا  ناوریپ  تسا . هدش  دراو  وا  نعط  رد  ثیدح  دنچ  مالـسلامهیلع  نیموصعم  همئا  زا  دوب . مالـسا  نید  يدوبان  وا  فدـه  يرهد . و 
یفوص  » مالـسا رد  هک  یـسک  نیلوا  هک  تسا  نیا  یلیبدرا  ققحم  روظنم  دـیاش  [ . 2 . ] دناهتفگ هیفوص  دندیشوپیم ، یمـشپ  سابل   » فوص
قالطا فرحنم  شیدنا و  جک  يامکح  زا  یهورگ  رب  تسخن  هملک  نیا  هر )  ) يریازج دیـس  هتفگ  هب  الا  دوب و  یفوک  مشاهوبا  دش ، هدیمان 

، يرصب نسح  لثم  ناشیدناژک  زا  یهورگرب  مالسا  زا  سپ  دش و  لامعتسا  همهارب  ودنه و  نانیدیب  هقدانز و  زا  یهورگ  رب  سپـس  دشیم ،
قالطا دندوب ، هتفرگ  رارق  تراهط  تمصع و  تیبلها  لباقم  رد  هشیدنا  رکف و  رظن  زا  هک  ناشناراطقمه  یفوک و  مشاهوبا  يروث و  نایفس 

. تخادرپ اهنآ  ناربهر  ییامنهار  تیاده و  هب  تسخن  تفرگ و  عضوم  هیفوص  یگنهرف  فارحنا  ربارب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دـش .
ياههرهچ يرگاشفا  هب  تسد  دش و  يرتدیدش  هلحرم  دراو  راچان  هب  ترـضح  دندیزرویم . رارـصا  دوخ  یفارحنا  دیاقعرب  نانآ  نوچ  اما 

هب نایفس  دنتفرگ . لاکـشا  ماما  سابل  زا  دندمآ و  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دزن  نایامن  دهاز  زا  یهورگ  يروث و  نایفـس  دز . اهنآ  ثیبخ 
راپس لد  هب  ونـشب و  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تسین . امـش  هماج  نیا  هک  یتسار  کسابل ;  نم  سیل  اذه  نا  : » تفگ ترـضح  نآ 

وت هب  نم  يریمن ، قحاـن  تعدـب و  هدـیقع  رب  يریمب و  قح  تنـس و  رب  رگا  تسا ; نیمه  ترخآ  اـیند و  ریخ  هک  میوگیم  وت  هب  ار  هچ  نآ 
يارب دارفا  نیرتراوازس  دنک  لابقا  ایند  هاگره  و  دوب ، یتخس  یگنت و  نارود  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  مهدیم  ربخ 

اب نم  يدرمـش ؟ اوران  يدرک و  راکنا  ارچ  يروث ! يا  رافک . هن  دنناناملـسم  ناقفانم ، هن  دننانموم  ناراکدب ، هن  دنناکین  اهتمعن  زا  هدافتـسا 
نآ دشاب  هدومرف  نم  هب  ادخ  هک  دشاب  یقح  ملام  رد  هک  تسا  هتشذگن  نم  رب  یماش  مدش ، دنمدرخ  هک  يزور  زا  ینیبیم  هک  یعـضو  نیا 

: دنتفگ هتفرگ ، دنپ  نایفس  هب  ترـضح  نآ  خساپ  زا  ناشورف  دهز  یخرب  [ . 3 . ] مدناسر شفرصم  نادب  هک  نآ  زج  مناسرب ; یفرـصم  رد  ار 
ار دوخ  ياهلیلد  امـش  دومرف : اهنآ  هب  ترـضح  دماین . شرظن  هب  یلیلد  دمآ و  دنب  شنابز  دش ، هدرزآ  امـش  نخـس  زا  ام  قیفر  نیا  یتسار 

لمع يوریپ و  هب  يزیچ  ره  زا  هک  دـینک  رـضاح  ار  نآ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تسا . نآرق  زا  ام  لـیلد  دـنتفگ : اـهنآ  دـیروایب .
مدـقم دوخرب  ار  نارگید  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نارای  فیـصوت  ماـقم  رد  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  دـنتفگ : تسارتراوازس .

ار دوخ  ياذغ  دومرف : دنوادخ  زین  [ . 4 . ] تسا ناراگتسر  وزج  دنامب  ظوفحم  دوخ  سفن  لخب  زا  هکره  دنـشاب . دنمزاین  هچرگ  دنرادیم ،
سلجم نارضاح  زا  يدرم  مینکیم . افتکا  هیآ  ود  نیمه  هب  ام  [ 5 . ] دنهدیم ریسا  میتی و  نیکسم و  هب  دنراد ، زاین  هقالع و  نآ  هب  هک  نیا  اب 
دنشکب تسد  دوخ  لام  زا  هک  دیهدیم  نامرف  مدرم  هب  لاح  نیا  اب  دینک . يرود  بوخ  كاروخ  زا  هک  میاهدیدن  ار  امش  ام  تفگ : نانآ  هب 

هباشتم مکحم و  خوسنم و  خـسان و  ایآ  دـیهناو . درادـن ، يدوس  هچ  نآ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دـیوش ! دـنمهرهب  نآ  زا  امـش  ات 
خـساپ رد  تسا . هدش  كاله  هار  نیا  زا  هدش ، كاله  تما  نیا  زا  هک  ره  هدش و  هارمگ  اجنیا  زا  هدـش ، هارمگ  هک  ره  دـینادیم ؟ ار  نآرق 
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ادخ لوسر  ثیداحا  دیدش . راتفرگ  هک  تسا  ینادان  نیا  رطاخ  هب  دومرف : ترضح  نآ  مینادیم . ار  نآ  همه  مینادیمن و  ار  یضعب  دنتفگ :
يارب تسا ، هدمآ  قوف  هیآ  رد  هک  یقافنا  اما  دنراد ). هباشتم  مکحمو و  خوسنم  خسان و  . ) دنتـسه نینچ  زین  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )

ات تسا ، هدش  خسن  ادخ  رما  هب  دندرکیم ، لمع  اهنآ  هک  هچ  نآ  یلو  دندربیم . شاداپ  نآ  رطاخ  هب  نانآ  دوب ، حابم  رـصع  نآ  ناناملـسم 
دنناوتیمن ار  یگنـسرگ  هک  دـنراد  دوخ  هداوناخ  رد  هدروخلاس  هداتفا و  راک  زا  ناریپ  كدوک و  ناوتاـن ، دارفا  هک  یناناملـسم  ناـیز  هیاـم 

نان صرق  جنپ  ای  امرخ  يرادقم  دهاوخیم  یـسک  رگا  دومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رطاخ  نیدب  دوشن . دننک ، لمحت 
مود هجرد  رد  دناسرب و  دوخ  ردام  ردپ و  فرـصم  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  رتهب  دـناسرب  ریخ  فرـصم  هب  ار  مهرد  دـنچ  ای  رانید  دـنچ  ای 

رد شدنمتسم و  ياههیامسه  هب  مراهچ  هجرد  رد  شنموم و  ناردارب  نادنواشیوخ و  هب  موس  هجرد  رد  دنک و  فرص  شلایع  دوخ و  يارب 
زا يدرم  هرابرد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ دناسرب . فرـصم  هب  تسا ، رتمک  همه  زا  شرجا  هک  داهج  ادخ و  هار  رد  مجنپ  هجرد 
وا راک  نیا  رگا  دومرف : تشاذگن ، یقاب  شلاسدرخ  نادنزرف  يارب  يزیچ  درک و  دازآ  ار  دوخ  هدنب  شـش  ای  جنپ  شگرم  ماگنه  هک  راصنا 
زا ات  تسا  هتـشاذگ  یقاب  لاسدرخ  كدوک  دنچ  دیراپـس . كاخ  هب  ناناملـسم  ناتـسروگ  رد  متـشاذگیمن  دـیدوب ، هدرک  مالعا  نم  هب  ار 

. دنزرویمن لخب  دننکیمن و  فارـسا  دـننکیم ، قافنا  نوچ  هک  یناسک  نآ  دـیامرفیم : امـش  هتفگ ي  در  رد  نآرق  دـننک ! ییادـگ  مدرم 
: تسا هدرک  شهوکن  دینکیم ، توعد  نادب  امـش  هک  ار  يراک  دـنوادخ  هک  دـینیبیمن  ایآ  [ . 6 . ] دوش تیاعر  دیاب  ود  نیا  نایم  تلادـع 

ناملـسم تسا . هداد  نامرف  طسو  دح  هب  هدرک و  یهن  فارـسا  زا  ار  مدرم  دـنوادخ  [ . 7 . ] درادیمن تسود  ار  ناگدننک  فارـسا  دنوادخ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ دسریمن . تباجا  هب  شیاعد  نوچ  دهاوخ ، يزور  ادخ  زا  نآ  زا  سپ  دهدب و  نارگید  هب  دراد  هچ  ره  دیابن 

لام وا  هب  دنوادخ  هک  يدرم  و  دنکیم ... نیرفن  شردام  ردپ و  هب  هک  يدرم  دسریمن : تباجا  هب  متما  زا  هتـسد  دـنچ  ياعد  دومرف : ملس )
ایآ دیامرفیم : ادخ  هدب . يزور  نم  هب  اراگدرورپ ، هک  دنکیم  اعد  دنوادخ  هاگرد  هب  سپس  دنکیم ; قافنا  ار  همه  وا  دهدیم و  يرایـسب 

. دـنک قافنا  هنوگچ  هک  تخومآ  شربمایپ  هب  ادـخ  سپـس  يدرک ؟... فارـسا  ارچ  يدرکن ؟ يور  هناـیم  ارچ  مدادـن !؟ وت  هب  ناوارف  يزور 
همه رطاخ  نیدب  دراد . هگن  دوخ  دزن  رد  بش  کی  ار  نآ  هک  تساوخیمن  تشاد و  الط » هیقوا   » کی ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ

ترـضح نآ  درک و  شنزرـس  ار  وا  لئاس  دهدب . وا  هب  هک  تشادن  يزیچ  ترـضح  نآ  دـمآ و  وا  دزن  یلئاس  نادادـماب  داد . هقدـص  ار  نآ 
زا يریگیم و  رارق  شنزرس  دروم  هک  ياشگم  ار  دوخ  تسد  زین  دح  زا  شیب  دنبم و  ار  دوخ  تسد  دومرف : شربمایپ  هب  ادخ  دش . كانمغ 

راچد یلام  نایز  هب  یهدب  نارگید  هب  يراد  هچ  ره  رگا  دنرادن و  روذعم  ار  وت  دنهاوخب و  يزیچ  وت  زا  یمدرم  هک  اسب  [ . 8 . ] ینامورف راک 
، دننمؤم هک  نآ  لها  همه  مه  ار  نآرق  دنراد و  قیدصت  ار  نآرق  هک  تسا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ثیداحا  اهنیا  يوش .

امـش هک  روـط  نآ  مدرم  همه  رگا  اـی ... درک  رثا  امـش  رد  مداد  حرـش  امـش  يارب  ار  هچنآ  زورما  منادیمن  تعاـمج ! يا  دـنناد ... تـسرد 
، دنفـسوگ رتش ، بجاو  تاکز  ياههقدص  رذن و  مسق و  ياههرافک  سپ  دنـشاب  هتـشادن  نارگید  عاتم  هب  يزاین  دنـشاب و  دهاز  دیهاوخیم 
ار مدرم  دیاهدییارگ و  نادـب  امـش  هک  هدـیقع  نیا  تسا  دـب  هچ  دوش ؟ هداد  یـسک  هچ  هب  اهزیچ  رگید  شمـشک و  امرخ ، هرقن ، الط ، واگ ،
وا داد . يو  هب  ار  نآ  ادخ  و  دیاشن ، يو  زا  سپ  ار  يدحا  هک  تساوخ  یکلم  ادـخ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) دواد نب  نامیلـس  دـیناشکیم ! نادـب 
يو زا  شیپ  مالـسلا ) هیلع   ) دواد ار . ینموم  کی  هن  دنک و  شهوکن  يو  رب  ار  نآ  ادخ  هک  میتفاین  ام  درکیم . راک  قح  هب  تفگیم و  قح 
اناد رادـهگن و  نم  اریز  نک ; نئازخ  همه  رازگراـک  ارم  تفگ : رـصم  هاـشداپ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ربماـیپ فـسوی  تشاد . یمکحم  تـنطلس 

هب تفگیم و  قح  زین  وا  دیـسر ... نمی  ات  شتموکح  تعـسو  تفرگ و  تسد  هب  ار  رـصم  روشک  هرادا  هک  دیـشک  اج  نادب  شراک  متـسه .
تشاد و شتسود  مه  ادخ  تشاد و  تسود  ار  ادخ  هک  دوب  ياهدنب  نینرقلاوذ  دریگ . بیع  وا  رب  هک  ار  يدحا  میدیدن  درکیم و  راک  قح 

بیع وا  رب  ار  نیا  یـسک  میدـیدن  درک و  راـک  قـح  تفگ و  قـح  دروآ و  شنیگن  ریز  رد  ار  برغ  قرـش و  درک و  مـهارف  شیارب  لـیاسو 
رجا ات  دیراذگاو  ملاع  هب  ار  ملع  تسا ... هدش  هابتشا  امش  رب  ار  هچنآ  دینک  اهر  دینک و  افتکا  ادخ  یهن  رما و  نامه  هب  تعامج ! يا  دریگ .

ینادان لها  اریز  دـیهناو ، شلها  هب  ار  ینادان  دیـشاب . نآرق  هباـشتم  مکحم و  خوسنم و  خـسان و  ملع  بلط  رد  و  دیـشاب ... روذـعم  دـیربب و 
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[ . 9 . ] مکشناد لها  دنرایسب و 

يروث نایفس 

سابل ماما  هدرک و  نت  هب  ربز  هنیمشپ و  یـسابل  يروث  نایفـس  دندمآ . مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دزن  نایفوص  تسا : هدمآ  هینامعن  راونا  رد 
وا هب  شور  نیا  رد  ارچ  درکیم . نت  هب  یتشرد  ياهـسابل  هشیمه  نانمومریما  هک  یتسرد  هب  تفگ : ماما  هب  نایفـس  دوب . هدرک  نت  هب  یکزان 

زورما هک  شیاشگ  نیا  درکیم . یگدنز  ناناملسم  یتسدگنت  نامز  رد  نانمومریما  داد : خساپ  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ینکیمن !؟ ادتقا 
میهدیم و شیاشگ  دوخرب  داد ، شیاشگ  ام  رب  ادـخ  رگا  هک  میتسه  یموق  ام  تسا . هدوبن  زور  نآ  رد  هدـمآ ، دوجو  هب  ناناملـسم  نیب  رد 

دنوادـخ دزن  یـشزرا  وا  اریز  رفاک ; يارب  هن  تسا ، هدـیرفآ  نمؤم  يارب  ار  ایند  دـنوادخ  مینک . نانچ  نامدوخرب  دریگ ، یگنت  ام  رب  هاگره 
نت هب  ار  دیـشوپیم  راـگزور  نآ  رد  هک  ییاهـسابل  نآ  زگره  دربیم  رـس  هـب  ناـمز  نـیا  رد  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع ناـنمومریما  رگا  درادـن .

راوازـس ناناملـسم  یلاورب  دوب و  ناناملـسم  یلاو  ماما و  نانمومریما  دشوپیم . ترهـش  سابل  دـنکیم و  يراکایر  وا  دـنیوگن  ات  درکیمن ،
ار بش  وت  دـنتفگ : يو  هب  هک  یناـسک  باوج  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  دـشاب . ارقف  زا  رتـالاب  شاـعم  یگدـنز و  رظن  زا  هک  تسین 
اب رفن  کی  همامی   » رد هک  یلاـح  رد  موش  ریـس  هک  مراد  نآ  میب  دومرف : تسا ; وت  نآ  زا  تفـالخ  کـلم و  هک  یلاـح  رد  یناـمیم  هنـسرگ 
نآ هب  تهج  نیا  رد  مدوـب ، یلاو  رگا  تسا . هدـیدرگ  بصغ  اـم  زا  تفـالخ  متـسین . یلاو  نم  دـشاب . هدرک  يرپـس  ار  بش  هنـسرگ  مکش 

یمشپ نهاریپ  ترضح  دمآ . ترضح  شیپ  وا  ایب ! نم  کیدزن  دومرف : يروث  نایفس  هب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  مدرکیم . ادتقا  ترضح 
: دومرف هاـگ  نآ  داد و  ناـشن  وا  هب  دوب ، هدرک  نت  هب  دوـخ  ياـهسابل  ریز  رد  نایفـس  هک  ار  یمـشیربا  نهاریپ  دز و  راـنک  ار  نایفـس  ربز  و 

یمـشپ نهاریپ  ترـضح  نآ  هک  دـید  بجعت  اب  نایفـس  ینیبیم ؟ هچ  مراد ، نت  هب  هک  كزان  ياهنهاریپ  نیا  ریز  رد  هک  نک  هاگن  نایفس !
ار رگید  نهاریپ  ماهدرک و  نت  هب  ادـخ  يارب  ار  نیریز  ساـبل  نیا  نایفـس ! دوـمرف : ماـما  تسا . هدرک  نت  هـب  دوـخ  ياـهسابل  ریز  رد  يربز 

قداص ماما  تفای . تسد  ناوتیم  یهجوت  لـباق  ناوارف و  تاـکن  هب  وگ  تفگ و  نیا  رد  [ . 10 . ] ماهدیشوپ راگدرورپ  تمعن  راهظا  تهج 
حالـس علخ  ار  وا  ناهرب  لیلد و  اب  ات  تساوخ  لوا ، هلهو  رد  اما  تسا  فرحنم  راک و  ایر  يدرف  يو  تسنادیم . هک  نیا  اـب  مالـسلا ) هیلع  )

ياهسابل هک  دـنامهف  نارگید  هب  نایفـس ، یمـشیربا  سابل  نداد  ناشن  اب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماـما  دـنادرگ . اوسر  ار  وا  سپـس  دـیامن و 
کهورگ نیا  هرهچ ي  ياشفا  تهج  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  هک  یماـگ  نیمود  ادـخ . يارب  هن  تسا ، ماوع  بیرف  يارب  وا  هنیمـشپ ي 

، دوشیم لاؤس  یفوک  مشاهوبا  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  هک  یتقو  مینیبیم  ور  نیا  زا  دوب . نآ  ناراذگ  هیاپ  ندرک  اوسر  تشادرب ، فرحنم 
درک سیسات  يراذگ و  هیاپ  هیفوص  مان  هب  ار  یبهذم  هک  تسا  یسک  نامه  يو  تسا . هدیقعلا  دساف  رایـسب  يدرف  وا  دیامرفیم : باوج  رد 

فرحنم هورگ  اب  هلباقم  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ماگ  نیموس  [ . 11 . ] داد رارق  شدوخ  دساف  ثیبخ و  هدیقع  يارب  يرارف  هار  ار  نآ  و 
زا هک  يدرف  باوج  رد  ترضح  نآ  دنریگن . رارق  ناشراکفا  ریثات  تحت  دنروخن و  ار  اهنآ  بیرف  هک  دوب  ناناملسم  هب  ماما  رادشه  هیفوص ،

ناشهارمه تساهنآ و  وزج  دـنک  ادـیپ  لیم  نانآ  هب  سک  ره  دنتـسه . ام  نانمـشد  اهنآ  دومرف : دوب ، هدرک  لاؤس  اـهیفوص  هراـبرد ي  يو 
لیم هورگ  نیا  يوس  هب  یـسک  رگا  ناه ! دننک ... يوریپ  نانآ  زا  دنـشابیم  ام  تبحم  یعدم  هک  یهورگ  تسا  دوز  دـش . دـهاوخ  روشحم 

نیقفانم رافک و  اب  گنج  هب  هک  تسا  یـسک  دـننامه  دـنک  راکنا  ار  اـهنآ  هک  ره  میتسه و  رازیب  وا  زا  اـم  دوب و  دـهاوخن  اـم  زا  دـنکب  ادـیپ 
[ . 12 . ] تسا هتخادرپ 

یمالسا تما  نانزهار 

، یفارحنا هورگ  نیا  شیادیپ  زا  نرق  کی  تشذگ  زا  سپ  هک  دوب  كانرطخ  نانچ  نآ  هیفوص  هناقفانم  هناراکایر و  دروخرب  دساف و  دیاقع 
ماما دز . هورگ  نیا  هیلع  دیدج  يرگنشور  کی  هب  تسد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  ثیدح  لقن  اب  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما 
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! مشاهوبا يا  دومرف : يرفعج  مشاهوبا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دـیامرفیم : يرگنـشور  نیا  نایاپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح 
رد تعدب  دیآ و  باسح  هب  تعدب  اهنآ  نایم  رد  تنـس  هریت ، هایـس و  ناشیاهلد  دنـشاب و  نادنخ  مدرم  هک  دسر  ارف  ینامز  هک  دـشاب  دوز 

و دنـشاب ، راکمتـس  نادان و  اهنآ  ناریما  رابتعا ، بحاص  زیزع و  قساف  دـشاب و  رادـقمیب  راوخ و  اهنآ  نایم  رد  نمؤم  تنـس ، اـهنآ  ناـیم 
ره دـنریگ ، یـشیپ  ناگرزب  رب  اهنآ  ياهرتکچوک  دـندزدب ، ار  ناشیورد  ناریقف و  هشوت  اهنآ  نارگناوت  ناملاظ ، رابرد  یهار  ناـشناملاع 
زا ار  شیم  دنهدن ، زیمت  هدیقعلا  دساف  دارفا  زا  ار  يار  کین  دارفا  مدرم  دشاب ، شیورد  يرگتیلح  ره  دشاب ، یهاگآ  درم  اهنآ  دزن  ینادان 
ادخ هب  دننکیم . فوصت  هفـسلف و  هب  لیم  اریز  دنتـسه . ادخ  قلخ  نیرتدب  نیمز  يور  رب  اهنآ  ياملع  دنهدن ، صیخـشت  راوخنوخ  ناگرگ 

نایعیـش و ندرک  هارمگ  رد  دـننک و  هغلابم  رایـسب  ام  نافلاخم  اب  یتسود  رد  دـناهدرک ، ادـیپ  لطاب  هب  لیم  دناهتـشگرب و  قح  زا  اـهنآ  مسق !
دنتسه و نامیا  نانزهار   » اهنآ هک  دیشاب  هاگآ  دندرگن ... ریـس  اههوشر  زا  دنبای  تسد  یبصنم  رب  رگا  سپ  دننک . ناوارف  شالت  ام  ناتـسود 

يا دـنک . ظـفح  ار  دوخ  ناـمیا  نید و  دـنک و  رذـح  اـهنآ  زا  دـیاب  دـبایرد  ار  اـهنآ  سک  ره  سپ  نادـحلم . شیک  هب  ناگدـننک  توـعد 
[ . 13 ... ] تسا هدرک  لقن  نم  يارب  مالسلا  مهیلع  قداص  دمحم  نبرفعج  زا  شناردپ ، زا  مردپ  هک  تسا  يزیچ  نیا  مشاهوبا !

یقرواپ

ص 560. هعیشلا ، هقیدح  [ 1]
ص176. ج 1 ، هعاربلا ، جاهنم  زا  لقن  هب  ص 32 ، ج 2 ، نایبلا ، عیارذ  [ 2]

ص363. یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  همجرت  لوقعلا ، فحت  [ 3]
هیآ 9. رشح ، [ 4]

هیآ 9. ناسنا ، [ 5]
هیآ 67. ناقرف ، [ 6]
هیآ 141. ماعنا ، [ 7]

هیآ 31. ارسا ، [ 8]
ص 363. لوقعلا ، فحت  [ 9]

ص 48. ج 2 ، نایبلا ، عیارذ  [ 10]
ص 564. هعیشلا ، هقیدح  [ 11]

ص 41. ج 2 ، نایبلا ، عیارذ  [ 12]
ص 652. هعیشلا ، هقیدح  [ 13]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
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رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
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یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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