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ع)  ) قداص ماما  نانخس  رد  قالخا  عیفر  هاگیاج 

باتک تاصخشم 

یلبق يزاس  هیامن  یلبق :  يزاس  هیامن 
ناریا 21180-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

داوج ینیسح ، هسانشرس : 
ینیسح داوج  (/ ع  ) قداص ماما  نانخس  رد  قالخا  عیفر  هاگیاج  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

20 ص 12 -  رذآ 1383 : : نابآ و  ش 60 ،   ، ناغلبم هلاقم :  اشنم 
مشش  ماما  مشش 83 - 148ق ،. ماما  ع ،)  ) دمحم نبرفعج  رگفیصوت : 

نآرق رگفیصوت : 
یمالسا  قالخا  رگفیصوت : 

یقالخا 1] لیاضف  رگفیصوت : 
ثیداحا رگفیصوت : 

همدقم

مالسلاهیلع رقاب  ماما  شراوگرزب  ردپ  هللادبعوبا و   » شاهینک و  رفعج »  » شکرابم مان  هک  يرفعج  بتکم  سیئر  مالسلاهیلع ، قداص  ترضح 
ترضح نآ  دوشگ . ناهج  هب  مشچ  هرونم  هنیدم  رد  يرمق  يرجه  لاس 83  لوالا  عیبر  مهدفه  رد  دـشابیم ، هورف » ما   » شاهمّرکم ردام  و 

هک دـش  نامز  مه  یـسابع  يوما و  يافلخ  زا  نت  دـنچ  تموکح  اـب  ترـضح  نآ  تماـما  نارود  دیـسر و  تماـما  هب  يرجه  لاس 114  رد 
نب دـیلو  نب  دـیزی  . 3 ق ؛)  126 125 ـ   ) کلملادـبع نب  دـیزی  نب  دـیلو  . 2 ق ؛)  125 105 ـ   ) کـلملا دـبع  نب  ماـشه  . 1 زا : دـناترابع 

ـ  126  ) رامح ناورم  هب  روهشم  دمحم  نب  ناورم  . 5 لاس 126 ق ؛) زا  زور   70  ) کلملادبع نب  دیلو  نب  میهاربا  . 4 126 ق ؛)  ) کلملادبع
لاوش 148 مجنپ  تسیب و  رد  ترـضح  نآ  158 ق .) 137 ـ   ) یقیناود روصنم  رفعجوبا  . 7 137 ق ؛) 132 ـ   ) حافـس هللا  دبع  6 ـ  ق ؛)  132

شیپ رد  هچنآ  دش . هدرپس  كاخ  هب  عیقب  ناتسربق  رد  دیسر و  تداهش  هب  هنیدم  رد  مومـسم و  یقیناود  روصنم  طسوت  یگلاس  نس 65  رد 
هر تسا  دـیما  مالـسلاهیلع . قداـص  ترـضح  يرفعج ، بتکم  سیئر  هاگدـید  زا  قـالخا  هاـگیاج  تیّمها و  هـب  تـسا  یهاـگن  دـیراد ، ور 

دنشاب . مالسلامهیلع  تیب  لها  تنیز  دننک و  راتفر  یمالسا  قالخا  ساسا  رب  دنراد  تسود  هک  یناسک  همه  يارب  دشاب  ياهشوت 

یقالخا ياهثحب  حرط  ترورض 

ٌۀَکَلَم ُْقلُْخلَا  : » دـیامرفیم هللا  همحر  یقارن  موـحرم  تسا ؛ هدـش  نآ  يارب  یفلتخم  ياـه  فـیرعت  هدـش ، هتفرگ  قـلخ »  » هشیر زا  هک  قـالخا 
هب اهراک  دوشیم  بجوم  هک  تسا  یناسفن  تلاح  کی  قلُخ ، ٍۀـیِورَو ؛ ٍرِْکف  یِلا  ٍجایتِْحا  ِنُود  ْنِم  ٍَۀلوُهُِـسب  ِلاْعفالا  ِروُدُِـصل  ٌۀیِـضَتْقُم  ِسْفَِّنلل 

تسا یّنف  قالخا ، ملع  : » دیوگیم قالخا  ملع  فیرعت  رد  یئابطابط  همّالع  موحرم  دنزبرـس ». ناسنا  زا  ّتقد  رکف و  هب  زاین  نودب  یناسآ و 
یم زاتمم  ادـج و  اهنآ  لیاذر  زا  ار  تاکلم  لیاضف  دـنکیم و  ثحب  یناسنا  یناویح و  یتابن و  ياـهورین  هب  طوبرم  یناـسنا  تاـکلم  زا  هک 

يراتفر لاعفا و  هجیتن ، رد  دـیامن و  لیمکت  ار  دوخ  یملع  تداعـس  یقالخا ، لیاضف  هب  فاصتا  یلجت و  هطـساو  هب  دـناوتب  ناسنا  ات  دزاـس 
ياملع هدیقع  هب  دش ، رکذ  قالخا  ملع  فده  ناونع  هب  هچنآ  هتبلا  ددرگ . یناسنا  هعماج  حدـم  مومع و  شیاتـس  بجوم  هک  دـشاب  هتـشاد 
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هب ندیـسر  هن  تسا  يدـنوادخ ] تیاضر  هب  ندیـسر  و   ] هللا هجو  ِءاغْتبِا   » یمالـسا قالخا  فدـه  ام  رظن  زا  یلو  تسا ؛ هدوب  ناـنوی  قـالخا 
هعماج رد  نآ  حرط  ترورض  دشاب ، هچره  قالخا  فیرعت  یناسنا ». لامک  تلیضف و  هب  ندیسر ] فرص  یّتح   ] هن یعامتجا و  يانث  حدم و 
وُجَْرن اّنُک ال  َْول  : » هدومرف مالسلاهیلع  یلع  ماما  هک  سب  نیمه  نآ  حرط  موزل  رد  تسین . هدیـشوپ  سک  چیه  رب  یمئاد  رمتـسم و  تروص  هب 

هب يدـیما  ام  رگا  ِحاجَّنلا ؛ ِلیبَس  یَلَع  ُّلُدـَت  اّمِم  اهَّنِاَف  ِقالْخالا  ِمِراکَِمب  َِبلاُطن  ْنَا  اَنل  یغَْبنی  َناَکل  اباقِع  الَو  اباَوث  ـالَو  ًاراـن  یـشَْخن  ـالَو  ًۀَّنَج 
ياـمنهار اـهنآ  هک  ارچ  میورب ؛ یقـالخا  لـیاضف  غارـس  هب  دوب  هتـسیاش  میتـشادیمن ، باـقع  باوـث و  راـظتنا  خزود و  زا  یـسرت  تشهب و 

ینید هعماج  ای  درف و  هب  تسا و  یناسنا  يرشب و  زاین  کی  قالخا  هب  زاین  هک  دوشیم  هدافتسا  یبوخ  هب  قوف  ثیدح  زا  دنتسه ». يراگتسر 
َنوُکی ْنَا  ُجاتْحی  هَّنَا  َِملََعل  ِْقلُْخلا  ِنْسُح  ِیف  َُهلام  ُلُجَّرلا  َِملَع  َْول  : »» دومرف هلآ  هیلع و  هللایلـص  مرکا  ربمایپ  تهج  نیمه  هب  درادـن . صاصتخا 

وکین قالخا  نتـشاد  هب  زاین  وا  هک  دوشیم  هجوتم  ًامتح  دراد ، دوجو  کین  قالخا  رد  وا  يارب  يزیچ  هچ  دـنادب  ناسنا  رگا  ٌنَسَح ؛ ٌْقلُخ  َُهل 
ُبْسَحَف ِهِدابِع  َنَیبَو  ُهَنَیب  ًۀَلِص  ِقالْخالا  َمِراکَم  ُهَناْحبُـس  ُهللا  َلَعَج  : » دومرف رگید  ياج  رد  هلآ  هیلع و  هللایلـص  ترـضح  نآ  نینچمه  دراد ».

امش يارب  سپ  داد . رارق  شناگدنب  دوخ و  نایم  طابترا  هلیـسو  ار  یقالخا  لیاضف  ناحبـس  دنوادخ  ِهللااب ؛ ٍلِصَّتُم  ٍْقلُِخب  َکَّسَمَتی  ْنَا  ْمُکِدَحَا 
، گرزب ياملع  زا  یناردنزام ، حلاص  دمحم  الوم  دـهد ». دـنویپ  ادـخ  هب  ار  وا  هک  دـنزب  یقالخا  هب  تسد  امـش  زا  کی  ره  هک  تسا  یفاک 

كرت ار  نآ  هب  لمع  قالخا و  ملع  مدرم  هک  تسا  بجعت  : » دـیوگیم هعماـج  رد  یقـالخا  ثحاـبم  قـالخا و  هب  هجوت  ترورـض  هراـبرد 
هب دنرامگیم ، تّمه  تاساجن  زا  یکاپ  هب  هک  ار  هچنآ  مهد  کی  تسا و  يرهاظ  لامعا  رد  يورخا  تداعـس  دننکیم  نامگ  دـناهدومن و 
هب هشیمه و  دـیاب  هک  دوشیم  رت  نیگنـس  ناملاع  تیلوئـسم  هک  تساجنیا  تسا ». هدـننک  هارمگ  يـالب  نیا  و  دـنرادن . هجوت  سوفن  هیکزت 

یلص مرکا  ربمایپ  دننک . دزشوگ  هتـسویپ  ار  یقالخا  ياهثحب  هعماج  مومع  هب  مه  دنربب و  هرهب  یقالخا  لئاسم  زا  دوخ  مه  رمتـسم  تروص 
ِْقلُْخلا ُنْسُح  : »» دومرف هراب  نیا  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تسا ». وکین  قالخا  مالسا ، ِْقلُخلا ؛ ُنْسُح  ُمالْسْالَا  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا 

ای َلاقَف : ِهیَدی  ِنَیب  ْنِم  ِهّللا  ِلوُسَر  یِلا  ٌلُجَر  َءاج  : » میناوخیم رگید  تیاور  رد  و  تسا ». اهیبوخ  مامت  ساسا  یقالخا ، شوخ  ٍِّرب ؛ ِّلُک  ُْسأَر 
َتَفَْتلاَف ُنیّدلا  اَم  َلاقَف : ِِهلامِـش  ِلَِبق  ْنِم  ُهاتَا  َُّمث  ِْقلُُخلا  ُنْسُح  َلاقَف  ُنیّدلا  اَم  َلاقَف  ِِهنیمی  ْنَع  ُهاتَا  َُّمث  ِْقلُْخلا ، ُنْسُح  َلاقَف  ُنیّدلا ؟ ام  ِهّللا  َلوُسَر 

نید ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  دمآ و  ترـضح  نآ  دزن  ادخ  لوسر  يور  يولج  زا  يدرم  َبَضْغَت ؛ ْنَا ال  َوُه  ُنیّدلا  ُهَقْفَت ؟ امَا  َلاقَو : ِهَیِلا 
شوخ دومرف : ترضح  سپ  تسیچ ؟ نید  دیـسرپ : دمآ و  ترـضح  تسار  تمـس  زا  هاگنآ  کین ، قالخا  دومرف : ترـضح  سپ  تسیچ ؟

هک تسا  نآ  نید ، يدیمهفن ؟ دومرف : ترضح  راب  نیا  تسیچ ؟ نید  درک : لاؤس  هرابود  دمآ و  ترضح  نآ  پچ  تمس  زا  هاگنآ  یقلخ .
يوشن ». كانمشخ 

قداص ماما  مالک  رد  قالخا  تیمها 

یئوخ کـین  زا  رتاراوگ  يایگدـنز  چـیه  ِْقلُْخلا ؛ ِنْسُح  ْنِم  ُأَـنْهَا  َشیَع  ـال  : » دومرف ترـضح  نآ  دوـشیم . اراوـگ  قـالخا  اـب  یگدـنز  . 1
يداش زا  رادروخرب  دشاب ، قالخا  اب  مأوت  يدارفنا  یتح  یگداوناخ و  یعامتجا ، یگدنز  رگا  هک  دناسریم  یبوخ  هب  ثیدح  نیا  تسین ».

ار رمع  . 2 تسب . دهاوخ  تخر  نآ  زا  یباداش  طاشن و  دننکن ، تاعارم  ار  قالخا  هک  ياهداوناخ  هعماج و  دوب . دـهاوخ  یباداش  طاشن و  و 
ِمْوی یَلَع  ِِهب  َنیعَتْـسَت  َِکبَدَِال  اهدَحَا  ْلَعْجاَف  ِنیَمْوی  َكِرْمُع  یف  َْتلُِّجا  ْنِا  : » دومرف مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  نک . قالخا  بدا و  فرص 

نآ زا  گرم  زور  يارب  ات  هدب  صاصتخا  دوخ  بدا  يارب  ار  شزور  کی  يدـش ، هداد  تلهم  زور  ود  نازیم  هب  اهنت  ترمع  زا  رگا  َِکتْوَم ؛
ِظیَْغلا ُمْظَکَو  ِْقلُْخلا  ُنْسُح  ِءرَْملا : ِمَرَک  یلَع  ُّلُدـَت  ٌۀـَثالَث  : »» دومرف ترـضح  نآ  تسا . يراوگرزب  هناشن  کـین  قـالخا  . 3 يریگب ». کمک 
هناشن کین  قـالخا  . 4 مشچ ». ندیـشوپ  ورف  مشخ و  ندرب  ورف  یقـالخا ، شوـخ  تسا : ناـسنا  يراوـگرزب  هناـشن  زیچ  هس  ِفَرَّطلا ؛ ُّضَغَو 
ُنْسُحَو ِعاِمتْسِالا  ُنْسُحَو  ِءاقِّللا  ُنْسُح  ِيأّرلا : َِۀباِصا  یلَع  اِهب  ُّلدَتْسی  ٌۀَثالَث  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  تسا . یشیدنا  تسرد 

، سک ره  زا  شیب  ثیدح  نیا  نداد ». خساپ  وکین  نداد و  شوگ  بوخ  يدروخرب ، شوخ  تسا : یـشیدنا  تسرد  هناشن  زیچ  هس  ِباوَْجلا ؛
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درد نانخس و  هب  هّجوت  مه  تسا و  مزال  يدروخرب  شوخ  مه  مدرم  تیاده  يارب  اریز  تسا ؛ هداد  رارق  فده  ار  هعماج  ناملاع  ناظعاو و 
قمع هب  سک  ره  هک  دراد  شزرا  تمظع و  ردـقنآ  قلخ  نسُح  مالک  کی  رد  . 5 نارگید . لاؤس  هب  نداد  باوج  وکین  مه  مدرم و  ياـهلد 
ٍِّیلَو ِّلُک  یف  ِّالا  ِْقلُخلا  ُنْسُح  ُنوُکی  الَو  : » دومرف مالسلاهیلع  قداص  ماما  هک  نانچ  دوشیمن ؛ تیانع  سک  ره  هب  و  دسریمن ، نآ  يافرژ  و 

ناگدـیزگرب ناتـسود و  دوـجو  رد  رگم  دوـشیمن  تفاـی  قـلخ  نسح  و  یلاـعت ؛ هللا  ـَِّالا  ِقـْلُْخلا  ِنْسُح  ِۀَـقیقَح  ِیف  اـم  ُمَْـلعی  ـالَو  ٍّیفَـصَو ...
ترـضح تسا . ءایبنا  فاصوا  زا  کـین  يوخ  . 6 دـنادیمن ». یـسک  لاعتم  دـنوادخ  زج  تسا  وکین  قلخ  تقیقح  رد  هچنآ  و  دـنوادخ ...] ]

ایبنا قالخا  زا  یئوخ  شوخ  و  يراکوکین ، ربص و  یتسار  هب  ِءایْبنَْالا ؛ ِقالْخَا  ْنِم  ِْقلُْخلا  َنْسُحَو  َِّربلاَو  َْربَّصلا  َّنِا  : » دومرف مالـسلاهیلع  قداـص 
تسا ».

قالخا مراکم  زا  ینیع  ياههنومن 

هراشا

دراوم نایب  هب  هعماج ، رد  نآ  ندوب  شخب  رمث  يارب  هکلب  هدرکن ؛ هدنسب  قالخا  شزرا  تیّمها و  نایب  هب  اهنت  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح 
هنیمز نیارد  تیاور  دنچ  هئارا  هب  لاح  دوش . رت  سوسحم  رت و  سوملم  روکذـم  هلئـسم  هکنیا  ات  تسا  هتخادرپ  زین  نآ  ینیع  ياهقادـصم  و 

ْمُکَسُْفنَا اُونِحَْتماَف  ِقالْخالا  ِمِراکَِمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  َلوُسَر  َّصَخ  َكَرابَت  َهّللا  َّنِا  : » دومرف مالـسلاهیلع  قداص  ماما  . 1 میزادرپ : یم 
صوصخم یقالخا  لیاضف  هب  ار  شربمغیپ  یلاعت ، كرابت و  دنوادخ  یتسارب  اْهنِم ؛ ِةَدایّزلا  یف  ِهَیِلا  اُوبَغْراَو  َهّللا ، اوُدَـمْحاَف  ْمُکیف  َْتناک  ْنِاَف 

رتشیب هک  دیهاوخب  وا  زا  و  دیروآ ، اج  هب  ار  یهلا  شیاتس  سپ  دش ، تفای  امش  رد  قالخا ] مراکم   ] رگا دینک ؛ شیامزآ  ار  دوخ  سپ  درک .
دومن نییبت  دروم  هد  رد  ار  نآ  قالخا و  مراکم  زا  ییاهقادصم  نایب  هب  درک  عورـش  هاگنآ  ترـضح  دیوگ : يوار  دـیامرف ». تیانع  امـش  هب 
ساپـس يراـبدرب ، تعاـنق ، نیقی ، ُةَءوُرُْملاَو ؛ ُۀَـعاجُّشلاو  ُةَریَْغلاَو  ُءاـخَّسلاو  ِقـْلُْخلا  ُنْـسُحَو  ُمـْلِْحلاَو  ُرْکُّشلاَو  ُْربّـصلاَو  ُۀَـعانَْقلاَو  ُنـیقْیلَا  : » هـک

تسا یقالخا  لیاضف  نیرتمهم  زا  قوف  دراوم  يدرمناوج ». تعاجش و  تریغ ، يدنمتواخس ، يدروخرب ، شوخ  يراد ، نتشیوخ  يراذگ ،
تـشهب لها  مئـالع  دروم  رد  ترـضح  نآ  . 2 دـناسرب . یتخبـشوخ  تداعـس و  هب  ار  نایناهج  مامت  یتح  هعماـج و  هداوناـخ ، دـناوتیم  هک 
يامیـس دـنراد : هناشن  راهچ  تشهب  لها  ٌۀـیِطْعُم ؛ ٌدـی  َو  ٌمیحَر  ٌْبلَق  َو  ٌفیَطل  ٌناِسل  َو  ٌطِـسَْبنُم ، ٌهْجَو  ٍتاـمالَع ، َُعبْرَا  ِۀَّنَْجلا  ِلـْهَِال  َّنِا  : » دومرف

؟ تسیچ قالخا  مراکم  هک  دـش  لاؤس  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  . 3 هدنـشخب ». تسد  نابرهم و  بلق  نابرهم ، مرن و  ناـبز  هداـشگ ،
یسک زا  تشذگ  َکِسْفَن ؛ یلَع  َْولَو  ِّقَحلا  ُلْوَقَو  َکَمَرَح  ْنَم  ُءاطِْعاَو  َکَعَطَق ، ْنَم  ُۀَلِـصَو  َکَمَلَظ ، ْنَّمَع  ُْوفَْعلَا  : » دومرف باوج  رد  ترـضح 

مورحم ار  وت  هک  یـسک  هب  ندومن  اـطع  و  تسا ، هدرک  هطبار  عطق  وت  اـب  هک  یـسک  اـب  نتـشاد  طاـبترا  و  تسا ، هتـشاد  اور  متـس  وـت  هب  هک 
شوخ ییوخـشوخ و  هزادنا  ّدـح و  هرابرد  مالـسلاهیلع  ترـضح  زا  یـصخش  . 4 دـشاب ». تررـض  رب  دـنچره  نتفگ  قح  نخـس  و  هتخاس ،

[ ینابرهم و   ] یمرن هب  نَسَح ؛ ٍرِْـشِبب  َكاخَأ  اـْقَلتَو  َکَـمالَک  ُبیَُطتَو  َکَِـبناج  ُنْیَلت  : » دومرف خـساپ  رد  ترـضح  دومن و  شـسرپ  يدروخرب 
یم مالـسلاهیلع  ماـمه  ماـما  نآ  زا  رگید  ثیدـح  رد  ینک ». تاـقالم  ار  تردارب  وکین  هرهچ  اـب  ییوگب و  نخـس  هزیکاـپ  ییاـمن ، دروخرب 

؛ اْینُّدـلا ِعاتَم  ِریَِغب  ٌلُغاشَتَو  ٍةافاکُم ، ِبَلَط  ِالب  ٌحامَـس  َو  ٍۀـَباهَم  ِالب  ٌراقِو  َلاقَف  ُلَمْجَا  ِءْرَْملاـب  ِلاـصِْخلا  ُّيَا  : » دندیـسرپ ترـضح  زا  هک  میناوخ 
و دشابن ، نآ  رد  لثم  هب  هلباقم  راظتنا  هک  یششخب  و  دشابن ، سرت  اب  هارمه  هک  يراقو  دومرف : تسا ؟ رتابیز  درم  يارب  تافـص  زا  کیمادک 

ایند ». عاتم  ریغ  هب  ندش  لوغشم 

یقلخ شوخ  تارمث 

هراشا
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، ینیمز ینامسآ و  تاکرب  شیازفا  لطاب ، زا  قح  یـسانشزاب  ییاناوت  قزر ، رد  شیاشگ  دننام : قالخا  يویند  دئاوف  هب  هاگ  میرک  نآرق  رد 
: دیامرفیم هک  نانچ  تسا ؛ هدیدرگ  نایب  کین  قالخا  يورخا  ياهدمایپ  تارمث و  زین  یهاگو  تسا  هدش  هراشا  یناور ، یحور و  شمارآ 
هب میلس  بلق  اب  هک  یسک  رگم  دشخب ، یمن  يدوس  دنزرف  لام و  هک  زور  نآ  رد  « ؛» ٍمیلَـس ٍْبلَِقب  َهّللا  یَتَا  ْنَم  ِّالا  َنُوَنب  الَو  ٌلام  ُعَْفنی  َمْوی ال  »
ادخ زج  هک  یلاح  رد  دنک  رادید  ار  شراگدرورپ  هک  تسا  یبلق  دومرف : میلس  بلق  ریسفت  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دیآ ». ادخ  هاگـشیپ 

، میلـس بلق  نابحاص  انامه  تسا . طقاس  شزرا  تلزنم و  زا  دـشاب ، ههبـش  ای  كرـش  نآ  رد  هک  یبلق  ره  : » دـندوزفا سپـس  دـشابن ». نآ  رد 
َو ِهِّبَر  َماقَم  َفاخ  ْنَم  اَّمَاَو  : » میناوخیم رگید  هیآ ي  رد  و  دنـشاب ». رطاخ  هدوسآ  ناهج  نآ  رد  ات  دـندیزگرب  ار  ناـهج  نیا  رد  یگتـسراو 

ًاعطق دراد ، زاـب  يوه  زا  ار  سفن  دـشاب و  ناـسرت  شراـگدرورپ  ماـقم  زا  هک  سک  نآ  و  « ؛» يْأَْـملا َیِه  َۀَّنَْجلا  َّنِاَـف  يوَْـهلا  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  میروخیمرب ، قالخا  يورخا  يویند و  دئاوف  تارمث و  هب  زین  تایاور  رد  تسوا ». هاگیاج  تشهب 

رطاخ هب  مدرم  رتشیب  یتسار  هب  دـینک ، ادـیپ  ییادـخ  قالخا  ِْقلُْخلا ؛ ِنْسُحَو  ِهّللا  يَْوقَِتب  َۀَّنَجلا  َنُولُخْدـی  ِساّنلا  َرَثْکَا  َّنِا  ِهّللا  ِقالْخَِاب  اوُقَّلََخت  »
دراد ییاهبنارگ  نانخس  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  بوخ  قالخا  دیاوف  تارمث و  هنیمز  رد  دنوشیم ». تشهب  دراو  یقالخا  شوخ  اوقت و 

دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  ثحب  همادا  رد  هک 

قزر یناوارف 

دوشیم ». يزور  یناوارف  ثعاب  وکین  يوخ  ِقْزِّرلا ؛ یف  ُدیزی  ِْقلُْخلا  ُنْسُح  : » دومرف ترضح  نآ 

رمع ندش  ینالوط  ینادابآ و 

يدابآ ثعاب  یقلخ  شوخ  یکین و  یتسارب  ِرامْعالا ؛ ِیف  ِنادـیزیَو  َرایّدـلا  ِنارُمْعی  ِْقلُْخلا  َنْسُحَو  َِّرْبلا  َّنِا  : »» دومرف مالـسلاهیلع  قداص  ماـما 
هداوناـخ اـب  يراتفرـشوخ  هب  ار  نایعیـش  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  رگید  یتیاور  رد  دوشیم ». اـهرمع  ندـش ] ینـالوط  و   ] شیازفا و  نیمز ،

هداوناخ اب  سک  ره  ِهِرْمُع ؛ یف  َدیز  ِِهتَیب  ِلْهَا  یف  هُِّرب  َنُسَح  ْنَم  : » دیامرفیم دـنادیم و  رمع  ندـش  ینالوط  بجوم  ار  نآ  هدومن و  شرافس 
دوشیم ». ینالوط  شرمع  دنک ، يراتفرشوخ  دوخ 

ناهانگ ندش  كاپ 

هکنانچ دـنکیم ؛ بوذ  ار  ناهانگ  وکین  يوخ  ُدـیلَجلا ؛ ُسْمَّشلا  ُثیُمت  اـمَک  َۀـئیطَْخلا  ُثیمی  ُنَسَحلا  ُْقلُْخلَا  : » دومرف ترـضح  نآ  نینچمه 
دنکیم ». بآ  ار  خی  دیشروخ 

ترخآ ایند و  تنیز 

الَو ِهّللا  َیِلا  ٌَۀبُْرقَو  ِنیّدلا  ُلامَک  ِِهبَو  ِةَرِخالا  ِیف  ٌۀَهَْزنَو  اْینُّدلا  ِیف  ٌلامَج  ُنَسَْحلا  ُْقلُْخلَا  : »» دیامرفیم مالسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  ترضح 
نید و رد  لامک  هیاـم  تسا و  شیاـشگ  ترخآ  رد  و  ییاـبیز ، بجوم  اـیند  رد  وکین  قلخ  ٍّیِفَـصَو ؛ ِِّیلَو  ِّلُـک  یف  ّـِالا  ِْقلُخلا  ُنْسُح  َنوُکی 

دنوادخ ».]  ] ناگدیزگرب ناتسود و  دوجو  رد  رگم  تسین  قلخ  نسح  و  تسا . راگدرورپ  هب  یکیدزن 

نایاپیب باوث 

یقلخدب رابنایز  ياهدمایپ 
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هراشا

تـشز قالخا  زا  دنهد و  تیّمها  کین  قالخا  هب  رتشیب  مدرم  ات  تسا  هدـش  نایب  زین  یقلخدـب  رابنایز  ياهررـض  اهدـمایپ و  ینید  عبانم  رد 
میناوخیم : لیذ  رد  هک  دراد  يدنمشزرا  هدنهد و  رادشه  رگرادیب ، نانخس  يرفعج ، بتکم  سیئر  زین  هنیمز  نیا  رد  دنشاب . نادرگیور 

لمع هدننک  هابت  یقلخدب 

، دـنکیم هابت  ار  لسع  هکرـس  هک  نانچمه  َلَسَْعلا ؛ ُّلِخلا  ُدِـسْفی  اـمَک  َلَـمَْعلا  ُدِـسْفَیل  ِْقلُْخلا  ءوس  َّنِا  : » دومرف مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح 
یقلخدـب ینعی  تسا ؛ هتفر  راک  هب  َنامیْالا » ُدِـسْفَیل   » ریبعت لمعلا »  » هملک ياج  هب  رگید  تیاور  رد  و  دـنکیم ». هاـبت  ار  لـمع  زین  یقلخدـب 

دـهدیم و لیکـشت  ار  تیناسنا  ساسا  هشیر و  ناـمیا  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  نادـنچود  نآ  رطخ  تروص  نیا  رد  هک  دزاـسیم  هاـبت  ار  ناـمیا 
دنکیم و تدابع  اهبـش  ینز  هک  دنداد  ربخ  ربمایپ  هب  یتقو  تهج ، نیمه  هب  دراد . یپ  رد  ار  يریذپان  ناربج  ياهررـض  نآ  ندـید  بیـسآ 
؛ ِراّنلا ِلْهَا  ْنِم  َیِه  اهیف ، َریَخ  ال  : » دومرف ترـضح  دـهدیم ، رازآ  نابز  اب  ار  ناـگیاسمه  تسا و  تشز  شقـالخا  یلو  دراد ؛ هزور  اـهزور 

تسا ». شتآ  لها  وا  تسین ، وا  رد  يریخ 

یعقاو نایعیش  هورگ  زا  ندش  جراخ 

ار نآ  هتسناد و  عیشت  بتکم  ياهیگژیو  زا  ار  يدروخرب  شوخ  یناسنا و  بادآ  هب  هجوت  یقالخا و  لوصا  تیاعر  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
محْری َْملَو  انَریبَک  ّرقَوی  َْمل  ْنَم  اّنِم  َسَیل  : » دیامرفیم هک  اجنآ  تسا ؛ هدرشف  ياپ  یقلخ  دب  زا  بانتجا  رب  و  هدرمـش ، مزال  نیتسار  نایعیـش  رب 

دیامنن ». محرت  نامیاهرت  کچوک  هب  دنکن و  مارتحا  ار  نامیاهرت  گرزب  هک  یسک  تسین  ام  زا  انریغَص ؛

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 

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
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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)
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 - 
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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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