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یلاعت يراب  تافص  دیحوت و  هب  12هراشا 

تقلخ بتارم  تیبوبر و  هب  13تداهش 

تسادخ نآ  زا  13تیاده 

محر بتارم  شیوخ و  13تخانش 

دلوت زا  سپ  دنوادخ  فاطلا  هب  13هراشا 

تمعن مامتا  ترطف و  لامکا  هب  14هراشا 

تجح مامتا  قح و  فرط  زا  تفرعم  ماهلا  هب  14هراشا 

هدنب رب  تعاط  ندرک  14بجاو 

يرهاظ ياه  تمعن  هب  14هراشا 

هدنب لامعا  هب  دنوادخ  14شنکاو 

ندرک دای  یگرزب  هب  ار  14ادخ 

یقیقح نامیا  هب  15تداهش 

نآ فیاطل  یندب و  ياه  تمعن  15ندرمشرب 

تمعن رکش  ندروآ  اجب  رد  15یناوتان 

اه تمعن  ندوب  نارکیب  رب  یهلا  تایآ  هب  15لالدتسا 
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نآرق تایآ  هب  کسمت  اب  ادخ  تینادحو  هب  15تداهش 

یحور يالاو  ياه  15تساوخرد 

ییادخ ياهتیبرت  تهج  هب  ساپس  15دمح و 

ادخ زا  یتیبرت  ياه  تساوخرد  16تاجایتحا و 

اه 16تیاکش 

گرم ماگنه  یتحار  16تساوخرد 

ندناوخ فلتخم  یماسا  هب  ار  16يادخ 

ربق لزنم  تمایق و  زور  هب  16هراشا 

نابرقم هکئالم  نانآ و  بتک  ناربمایپ و  ادخ و  هب  16رارقا 

ینم هاگهانپ  17وت 

ادخ نأش  تعفر  هب  17هراشا 

ادخ ملع  هب  17هراشا 

( فسوی ترضح  : ) ناربمایپ هب  یهلا  فطل  هب  17هراشا 

بویا ترضح  هب  ادخ  17فطل 

میهاربا ترضح  هب  ادخ  17فطل 

ایرکز ترضح  هب  یهلا  17فطل 

سنوی ترضح  هب  یهلا  17فطل 

لیئارسا ینب  یسوم و  ترضح  هب  یهلا  18فطل 

داب تمعن  هب  18هراشا 

ناراکهانگ هب  تبسن  قح  فطل  هب  18هراشا 

دنوادخ تافص  مان و  18ندرمشرب 

اهزاین 18هدنروآرب 

شیوخ یهلا  فاطلا  اه و  تمعن  هب  18هراشا 

ناهانگ هب  18فارتعا 

یهلا رماوا  لباقم  رد  ینامرفان  هب  18فارتعا 

لیلهت 19حیبست و 
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دنوادخ 19يانث 

تمعن مامتا  19تساوخرد 

تاریخ هدننک  اطع  تالکشم و  اه و  یتخس  هدننک  19فرطرب 

اهاطع نیرتهب  تساوخرد  ربمایپ و  رب  19دورد 

دنوادخ تمحر  19شرتسگ 

ادخ تفأر  تردق و  ملع و  20شرتسگ 

ادخ دزن  ربمایپ  هب  20لسوت 

يراگتسر 20ياعد 

جح یلوبق  يارب  20اعد 

دیع بش  ياه  20تساوخرد 

اعد 20نایاپ 

زکرم 23هرابرد 
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هفرع زور  رد  (ع ) نیسح ماما  شیاین 

باتک تاصخشم 

هلاقم عون :

هللا ءاشام  يدزی ، ناربهر  روآدیدپ :

يدزی ناربهر  هللاءاشام  یکینورتکلا / ] عبنم   ] هفرع زور  رد  ع )  ) نیسح ماما  شیاین  تیلوئسم : حرش  ناونع و 

(46.6KB یناگیاب :  6  ) یکینورتکلا ياه  هداد  یناگیاب HTML ؛ یکینورتکلا : نتم   1 يرهاظ : فیصوت 

اعد عوضوم :

هفرع زور 

تاجانم

موس ماما  (ع ،) یلع نب  نیسح 

همدقم

رکذ حـیتافم  رد  یمق  سابع  خیـش  موحرم  هچ  نآ  رباـنب  هک  تسا  هفرع  فورعم  ياـعد  ع )  ) ادهـشلادیس ترـضح  ياـهاعد  هلمج  زا 
ترضح سپ  .دنا  هدوب  ترضح  نآ  تمدخ  تافرع  رد  هفرع  زور  رصع  هک  دنا  هدرک  لقن  يدسا  بلاغ  نارسپ  ریشب ، رـشب و  هدومن ،

يور دنداتـسیا و  هوک  پچ  بناج  رب  عوشخ  ّللذت و  تیاهن  اب  نایعیـش  نادـنزرف و  تیب و  لها  زا  یهورگ  اب  دـمآ و  نوریب  همیخ  زا 
زا لبق.دـندناوخ  ار  اعد  نیا  دـبلط و  ماعط  هک  ینیکـسم  دـننام  ؛ دـنتفرگ الاب  ور ، ربارب  ار  اه  تسد  دـندینادرگ و  هبعک  لباقم  ار  دوخ 

میزادرپ یم  نآ  هب  لیذ  رد  هک  تسا  هدش  هدیناجنگ  زومآ ، سرد  هلئسم  دنچ  ترضح  نآ  ياعد 

اعد نامز 

هک دـنراد  یناوارف  ریثأـت  اـعد  لوبق  تباـجا و  رد  اـه  ناـمز  هک  دوش  یم  قیدـصت  اـنعم  نیا  تسا ، تسد  رد  هک  یناوارف  تاـیاور  زا 
رد اه  نامز  هلخادم  رب  دنراد  حیرصت  هک  یتایاور  نآ  اّما  دنراد ، ناعذا  انعم  نیا  هب  ینمض  روط  هب  یضعب  ًاتحارص و  تایاور  یـضعب 

غارف نیب  ام  لاق َ:  هعمُجلا ؟   َ مْوَی اعُّدلا  اهیف    ُ باجَتسی یّتلا    ِ هعاّسلا نع  ع )  ) هللادبعابَأ   ُ ْتلئَس : » لاق   ْ نانِس نب  ِهللاُدبَع    ْ نَع  1: اعد ریثأت 
نیا رد  «. تقولا کلذ  یف  وعدت  همطاف  تناکو  سمـشلا ، بورغ  یلا  راهَّنلا  رخآ  هعاس  ،و  فوفـصلا يِوْسَت  نا  یِلا    ِ هبطخلا نم  مامإلا 
زور رد  نامز  ود  هب  ماما  دـنک و  یم  لاؤس  دوش ، یم  باجتـسم  اعد  هعمج  زور  رد  هک  ینامز  زا  ع )  ) قداـص ماـما  زا  يوار  ثیدـح 

رد دوش ، یم  هعمجزامن  هماقا  يارب  هدامآ  هدرک و  مامت  ار  اه  هبطخ  هعمج  ماما  بیطخ و  هک  ینامز  لوا ، دـنیامرف ؛ یم  هراـشا  هعمج 
یم اـعد  تقو  نآ  رد  مـه  س )  ) ارهز ترـضح  هـک  دیـشروخ  بورغ  ماـگنه  اـت  هـعمج  زور  رخآ  تعاـس  رگید  و  هـظحل ، دـنچ  نآ 
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ياعد ینعی  فورعم  ياهاعد  زا  یکی  .دندومرف و 
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نع ریـصب  یبأ    ْ نَع  2 .تسا نامز  نیمه  رد  دنا ، هتـشاد  تموادـم  نآ  رب  یمق  ثّدـحم  لوق  ربانب  فلـس ، ياملع  رثکا  هک  مه  تامس 
ینوعدـی نمؤم  ٍدـبع  الأ  هرخآ : یلإ  لیّللا  لّوا  نم  هشرع  قوف  نم  هعمج  هلیل  لک  يدانیف  ًاکلم  رمأـیل  یلاـعت  هللا    ّ نإ (: » ع  ) رفعج یبأ 
ریـصبوبا ؛ ...نمؤم دبعالا  هیلا ؟ بوتاف  رجفلا  عولط  لبق  هبونذ  نم    ّ یلإ بوتی  نمؤم  ٍدـبع  الأ  هبیجاف ؟ رجفلا  عولط  لبق  هایند  هترخال و 

هب هک  دنک  یم  رما  ار  یکلم  هعمج  بش  ره  رد  یلاعت  كرابت و  يادـخ  دـندومرف  ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا 
رجف عولط  زا  لبق  ات  شترخآ  ایند و  روما  زا  يراک  يارب  دـناوخب  ارم  هک  تسه  ینمؤم  هدـنب  ایآ  هک  دـهد  ادـن  شرع  يـالاب  زا  مدرم 

یـضعب اما  و.رجف  عولط  ماگنه  ات  نامز  تیدودـحم  اب  یلو  دوش  یم  اه  لاوس  روط  نیمه  ثیدـح  هلابند  رد  و  «. مرذـگرد شهانگزا 
رکذ یـصوصخم  تقو  يارب  ار  ییاعد  هک  تسا  یتایاور  نآ  دـنراد و  صاخ  نامز  رد  اعد  ریثأت  رب  تلـالد  ینمـض  روط  هب  تاـیاور 

حاتتفا ياعد  ناضمر  هام  ياه  بش  رد  ای  دـیناوخب ، لـیمک  ياـعد  هعمج  بش  رد  اـی  ناوخب ، ار  اـعد  نیا  ناـبرق  دـیع  رد  دـنا : هدرک 
.رخآ یلا  رگید  ياعد  مکی  تسیب و  بش  ناوخب و  ار  اعد  نیا  متسیب  بش  رد  دیوگ ، یم  ناضمر  هام  رخآ  ههد  رد  ای  دیناوخب ،

یهورگ یعمج و  هتسد  ياعد 

نآ دوخ  هک  دوبن  یعنام  هک  یتروصرد  دنتشادرب ، اعد  هب  تسد  دوخ  نادنزرف  تیب و  لها  زا  یهورگ  اب  ع )  ) نیـسح ماما  اج  نیا  رد 
مه یتایاور  تسا و  تباجتسا  يارب  رتشیب  يدیما  یعمج  هتـسد  ياعد  رد  دوش  یم  مولعم  سپ  .دنورب  اعد  غارـس  ییاهنت  هب  ترـضح 

هللادبعوبأ لاق   1 .دوش یم  هراشا  تیاور  ود  هب  هک  میراد  هنیمز  نیارد 
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دنوادـخ دـیامرف : یم  ع )  ) قداص ماما  مهل ؛ هللا  باجتـسإ  ّالإ  ٍرمأ  یف    ّ لجوَّزع هللا  اوعدـف  اوعمتجإ  ًالجر  نیعبرأ  طـهر  نم  اـم  (: » (ع
مث نایبّصلا  ءاسّنلا و  عمج  ٌرمأ  هنزح  اذإ  ع )  ) یبأ ناک  : » لاـق ع )  ) هللادـبع یبأ  نع   2 «. دنادرگ یم  باجتـسم  ًامتح  ار  رفن  لهچ  ياعد 

دومرف و یم  عمج  ار  اه  هچب  نز و  تخاس ، یم  نوزحم  ار  وا  يزیچ  هاگره  مردپ  هک  تسا  هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  اونمأو ؛ اعد  ّ
«. دنتفگ یم  نیمآ  نانآ  دومرف و  یم  اعد  سپس 

للذت عوشخ و  لاح  اب  اعد 

رد هک  هدومرف  رما  ار  ام  دنوادخ  هکرابم ، هیآ  نیا  رد  (. نیدتعملا   ّ بحی هَّنإ ال  هیْفحو  ًاعّرضت  مّکبر  اوعُدا  : ) دیامرف یم  لاعتمدنوادخ 
اعد هب  تسد  نایعیش  تیب و  لها  اب  عوشخ  تلاح  اب  هفرع ، زور  رد  هللادبعابا  ترضح  میناوخب و  ار  دوخ  يادخ  سرت  عّرـضت و  لاح 

، دیرمـش تمینغ  ار  اعد  همحر ؛ اّهنإف  هّقرلادنع ، ءاعدلا  اومنتغا  : » دندومرف هک  هدش  لقن  ص )  ) مرکاربمایپ زا  ثیدـح  رد  دنتـشادرب و 
زا ریصبوبا  و.دوش  یم  باجتسم  رتشیب  اعد  بلق  تقر  ماگنه  رد  ینعی  تسا .» تمحر  تقر  نآ  هک  دیراد  بلق  تقر  هک  یماگنه  رد 
اعد سپ  دیدرک  ادیپ  بلق  ّتقر  هاگره  صلخی ؛ یتح  قریال  بلقلا   ّ َ نإف عدیلف  مکدَـحَأ  قرب  اذإ  : » هک هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ماما 

«. دوش صلاخ  هک  یتقو  رگم  ؛ دنک یمن  ادیپ  ّتقر  بلق  نوچ  دینک 

اعد ناکم 

هراشا

مارحلادجـسم و دجاسم ، نیرتالاب  دـجاسم و  اعد  يارب  اه  ناکم  نیرتهب  هک  دـنراد  یناوارف  ریثأت  اعد  تباجا  رد  اه  ناکم  کش ، یب 
ناکم زا  هک  تافرع  يارحـص  نینچ  مه  هللادبعابا و  ترـضح  حیرـض  رانک  رد  ینیـسح  رئاح  دبنگ  ریز  دـجاسم  زا  ریغ  هبعک و  رانک 

زا هچ  نآ  ربانب  .دنتخادرپ  راگدرورپ  دزن  هثاغتـسا  هب  اج  نآ  رد  یهلا  ناربمایپ  دسر و  یم  تباجا  هب  نآ  رد  اعد  تسا و  سدقم  ياه 
رد دومن و  تافرع  رد  فوقو  هفرع ، زور  رد  ع )  ) لـیئربج روتـسد  ییاـمنهار و  هب  ع )  ) مدآ ترـضح  هک  هدـش  لـقن  ناـهربلا  ریـسفت 

یـسفن و تملظ  ءوس و    ُ تلمع تنا  ّالا  هلا  كدـمحبو ال  مهللا  کناحبـس  :» تخاس یم  يراج  نابز  رب  ار  تاملک  نیا  رـصع  ماـگنه 
عّرضت اب  دوب و  دنلب  نامـسآ  هب  ور  شتـسد  نانچ  مه  باتفآ  بورغ  ماگنه  هب  اتو  میحّرلا .» روفغلا  تنا  ّکنإ  یلرفغا  یبنذب  تفرتعا 

ع)  ) میهاربا ترضح  تشاد ، فوقو  تافرع  رد  هک  ناربمایپ  هلمج  زا.تخیر  یم  کشا 
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، متخانـش ْتفرع ُ؛    ُ ْتفرَع : » دومرف یم  ربارب  رد  ع )  ) میهاربا ترـضح  تخومآ و  وا  هب  ار  جـح  کـسانم  یهلا ، یحو  کـیپ  هک  دوـب 
نیرخآ نارّسفم ، هتفگ  رب  انب  دوب و  ص )  ) مالسا راوگرزب  ربمایپ  ییارحص  سالک  مالسا  ردص  رد  تافرع ، هوک  هنماد  زین  »و  .متخانش
بورغ ماگنه  ات  هفرع  زور  رـصع  رد  هک  اعد  نیا  رد  هفرع : ياعد.دـش  لزاـن  ص )  ) مرکاربمغیپ رب  تاـفرع  يارحـص  رد  نآرق  هروس 
قیاقح فراعم و  زا  يا  هعومجم  دـش ، جراخ  تالاح  نیرتهب  رد  اه و  ناکم  اه و  نامز  نیرتهب  رد  قیالخ  نیرتهب  موقلح  زا  باتفآ ،

انغ ناگدنب و  ياهزاین  اه و  تساوخرد  ناگدنب و  روصقو  یهلا  ياه  تمعن  يرامشرب  زا  يا  هشوگ  رارقا و  نامیا و  زا  يا  هدرـشف  و 
یهلا ساپـس  دـمح و  هبترم  هد  لماش  هوـالعب  هدـش ، هدـیناجنگ  نآ  رد  یلک  بلطم  هاـجنپ  زارتشیب  هک  دوب  یهلا  ناـیاپ  یب  فاـطلا  و 

هلاال  » هبترم و 15  کناحبس »  » هبترم و 16 یهلا » ایو  مهّللا   » هب باـطخ  هبترم  و 32  ص )  ) مرکاربمایپ رب  تاولـص  دورد و  راـب  تشهو 
اعد نیا  رد  ع )  ) نیسحلا هللادبعابا  ترـضح  هک  یلئاسم  ای  دومن  عضو  اعد  نیا  يارب  دوش  یم  هک  ییاه  ناونع    ّ مها اما.تسا  تناّالا »

: تسا رارق  نیدب  ، هدیشخب رگید  يزایتما  ار  اعد  نیا  دنا و  هدرک  هراشا  نادب 

یلاعت يراب  تافص  دیحوت و  هب  هراشا 

هئاطعل الو    ٌ عفاد   ِ هئاضقل   َ سیل يذَّلا  ِهللادمحلا  :» دنک یم  عورش  تروص  نیدب  دنوادخ  دمح  اب  ار  هفرع  ياعد  ع )  ) هللادبعابا ترضح 
یـسک يارب  وا  ياضق  زا  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  شیاتـس  دـمح و  ...عِساولا ؛ داوجلا  وهو    ٍ عناص   ُ عنـص   ِ هِعنـصک الو    ٌ ِعناـم ِ 

وا دـسر و  یمن  وا  تعنـص  ياپ  هب  يرگ  تعنـص  چـیه  تعنـص  دـنک و  عنم  اطع  زا  ار  وا  دـناوتب  هک  تسین  یعناـم  تسین و  یچیپرس 
دمح اب  هفرع ، ياعد  عورش  دوش  هراشا  نادب  دیاب  مسق  نیا  رد  هچ  نآ  « .تسا نایاپ  یب  هدنشخب 
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ص)  ) مرکاربمایپ رب  تاولـصو  وا  حدم  لاعتم و  يادخ  رب  يانث  ع )  ) قداص ماما  هدرک و  هراشا  نادب  هللادـبعابا  هک  تسا  یهلا  يانث  و 
یّتح هرخالا  ایندلا و  جئاوح  نم  ًائیـش    ِ هِّبر نم    َ لئـسَی نا  مکدحا  َدارَا  اذإ  مکاِّیا  (: » ع  ) هللادـبعوبا لاق  : درامـش یمرب  اعد  بادآ  زا  ار 

داب امـش  رب  دیامرف : یم  ع )  ) قداص ماما  هجئاوح ؛ هللا  لئـسی  مث  ص )  )ّ یبنلا یلع  هالّـصلاو  هل  حدـملاو   ّ َ لجوَّزع هللا  یلع  ءانّثلاب  ادـبی 
تاولـص لاعتم و  يادـخ  دـمح  دـنک و  ادـتبا  دـنوادخ  زا  انث  هب  ار ، ترخآ  ای  ایند  جـئاوحزا  يزیچ  دراد  هدارا  امـش  زا  یکی  هاـگره 

«. دهاوخب ار  دوخ  جئاوح  دنوادخ  زا  سپس  و  ص )  ) مرکا ربمایپرب 

تقلخ بتارم  تیبوبر و  هب  تداهش 

کیلإ بغرا  ّینا    ّ مهّللا ریدق    ٍ ییـش   ّ لک یلع  وه  فیطّللا و  ریـصبلا  عیمّـسلا  وهو  ییـش  هلثمک  سیلو    ُ ُهلِدـعی یـش  الو  هریغ  هلا  الف  »
 ّ ُمث   ِ باّرتلا   َ نِم ینَتقَلَخو  ًاروُکْذَم  ًائیش    َ نوُکَا   ْ نَا   َ ْلبَق   َ ِکتَمِْعِنب ینَتأدَْتبإ  يّدرم  کیِلا    ّ نَاو ّیبر  ّکنأب  ًاّرقم  کل  هّیبوبّرلاب  دهشأو 

تسانیب اونش و  وا  درادن و  يدننام  لثم و  تسین و  يواسم  لداعم و  دنوادخ  اب  يزیچ  تسین و  وا  ریغ  ییادخ  بالصالا ...؛ ینتنَکْسا 
منک یم  رارقا  مهد و  یم  وت  تیبوبر  هب  تداهـش  ما و  هدروآ  وت  هب  يور  نم  ادـنوادخ ، .رداق  يراک  ره  رب  تسا و  هاـگآ  فیطل و  و 
ارم مشاب و  یندرکرکذ  يزیچ  هک  نآ  زا  لبق  يدرک ، زاغآ  تتمعن  اب  ارم  تسوت ، يوس  هب  متشگزاب  هک  نیا  ینم و  راگدرورپ  وت  هک 

« ...و يداد  رارق  اه  بلص  رد  ارم  سپس  يدومن و  قلخ  كاخ  زا 

تسادخ نآ  زا  تیاده 

یل کـِفُطلو  :» دـیامرف یم  ترـضح  نآ  هک  تسا  یهلا  تیادـه  شیوخ و  هب  تبـسن  یهلا  فاـطلا  هب  هراـشا  اـعد  زا  تمـسق  نیا  رد 
قبس يذّلل   ّ َ یلع ًانّنحتو  کنم    ً هفأر ینتجرخا  کّنکل  کلسر  اوبَّذکو  كدهع  اوُضَقَن    َ نیّذلا ِرفکلا  هّمئأ    ِ َهلود یف   ّ َ یِلا   َ ِکناسِحاو

ضقن هک  یناسک  نآ  رفک ، توغاط و  تلود  رد  نم  هب  وت  ناـسحا  فطل و  ایادـخ ، ینَتأـشنا ؛ هیف  ینترَّسی و  هل  يذـّلا  يدـهلا  نم  یل 
يوس هب  ارم  مشچ  يا و  هتخاس  جراخ  هتسد  نآ  زا  دوخ  تفأر  هب  ارم  وت  هک  نآ  دنا ، هدومن  تناربمایپ  بیذکت  دنا و  هدرک  وت  ابدهع 

.يداد شرورپ  تیاده  رد  ارم  يدومن و  ناسآ  میارب  ار  تیاده  هار  يدوشگ و  تیاده 

محر بتارم  شیوخ و  تخانش 

نیب   ٍ ثالث   ٍ تاملظ یف  ینْتنکْـسَاو  ینمی  یّنم  نم  یقلخ  تعدـتباف    َ کمعن ِغباوسو  کعنـص  لیمجب  یب    َ ْتفؤر   َ کلذ   ِ لـبق   ْ نِمَو »
ياه تمعن  تفأر و  دروم  تیابیز  عنص  اب  ارم  تیاده  زا  لبق  و  يرما ؛ نم  ًائیش   ّ َ یلإ لعجت  ملو  یقلخ  یندهشن  مل  ٍدلجو    ٍ مدو   ٍ محل

تشوـگ و ناـیم  ، يداد رارق  هناـگ  هس  ياـه  تملظ  رد  ارم  يدروآ و  دـیدپ  هدـنهج  یبآ  زا  ار  مشنیرفآ  سپ  يدادرارق ، تـنارک  یب 
« .يدرکن راذگاو  مدوخ  هب  ار  مروما  زا  کی  چیه  يدینادرگن و  دوخ  شنیرفآ  دهاش  ارم  تسوپ و  نوخ و 

دلوت زا  سپ  دنوادخ  فاطلا  هب  هراشا 

تفطعو ًاّیرم  ًانبل  ءاذغلا  نم  ینتقزرو  ًاّیبص  ًالفط  دهملا  یف  ینتظفح  اّیوس و  اّمات  اینّدلا  یلا  يدهلا  نم  یل  قبـس  يذّلل  ینتجرخا   ّ َ مث »
ای میحر  ای  تیلاعتف  ناصقّنلاو  هدایّزلا  نم  ینتمَّلـسو    ّ ناجلا قراوط  نم  ینتـالکو  محاوّرلا  تاـهّمالا  ینتلَّفکو  نضاوحلا  بولق   ّ َ یلع

قلخ ارم  ملاس  لماک و  يدوجوم  هک  یلاـح  رد  يدروآ ، اـیند  هب  تیادـه  زا  يا ، هداد  رارق  شیپ  رد  هچ  نآ  يارب  ارم  سپـس  نمحر ؛
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ياه لد  يدومن و  هیذـغت  اراوگ  نیریـش و  ریـش  زا  ارم  يدومن و  ظفح  ، مدوب یکچوک  لـفط  هک  یماـگنه  هراوهگ  رد  ارم  يدومن و 
زا ارم  يدومن و  ظفح  ناهنپ  راکشآ و  ياهدنزگ  زا  يدیـشخب و  غورف  ارم  اه ، محر  ناردام  اب  یتخاس و  نابرهم  نم  هب  ار  ناراتـسرپ 

«. یتسه نابرهم  هدنشخب و  ناگدنب  هب  تبسن  هک  يادخ  يا  تسوت  راوازس  یگرزب  سپ  .یتشاد  نمیا  متقلخ  صقن  يدایز و 

تمعن مامتا  ترطف و  لامکا  هب  هراشا 

ارم هک  نیا  ات  ...یترطف ؛ تلمکا  اِذا  یّتح  ماع    ّ لک یف  ًادـئاز  ینتیَّبرو  ماعنالا  غباوس   ّ َ یلع تممتا  مالکلاب  ًاقطان    ُ ْتلَلهتـسا اذا  یّتح  »
لماـک ار  نم  ترطف  يدوزفا و  متیبرت  دـشر و  رب  لاـس  هب  لاـس  يدرک و  ماـمت  نمرب  ار  تناـیاپ  یب  ياـه  تـمعن  یتـخومآ و  نـخس 

« ...یتخاس

تجح مامتا  قح و  فرط  زا  تفرعم  ماهلا  هب  هراشا 

نم کضرأو  کئامـس  یف    َ تأَرَذ اـِمل  ینَتْظْقیَا  و    َ کـتمکح   ِ بیاـجعب ینَتْعَّورو  کـتفرعم  ینتمهلا  نأـی  کـّتجح   ّ َ یلع   َ ْتبَحْوَا »
يدومرف و ماهلا  نم  هب  ار  دوخ  تفرعم  هک  يدرک  ماـمت  نم  رب  ار  تجح  : دـیامرف یم  كِرکذو ؛   َ كرکُـشل ینَتهَّبنو  کـقلخ ، عیادـب 

مرادـیب و  تقلخ ، زا  نیمز  نامـسآ و  رد  شنیرفآ  رارـسا  زا  یتخاس  هاـگآ  رادـیب و  ارم  یتخادـنا و  مریمـض  رد  ار  تمکح  بیاـجع 
« .مشاب وت  دای  میوگ و  وت  رکش  ات  يدرک 

هدنب رب  تعاط  ندرک  بجاو 

هچ نآ  یتخاـس و  بجاو  نم  رب  ار  دوخ  تداـبع  تعاـط و  کلـسر ؛ هب  تئاـج  اـم  ینتمهف  و    َ کـتدابعو کـتعاط   ّ َ یلع   َ تبجواو »
«. یتخومآ نم  هب  دندروآ  ناربمایپ 

يرهاظ ياه  تمعن  هب  هراشا 

میظعلا کّنمب  سایرلا  فونـصو  شاعملا  عاونا  نم  ینتقزر  يرخا و  نود    ً همعن یهلا  اـی  یل  ضرت  مل  يرَّثلا  ریخ  نم  ینتقلخ  ْذإ    ّ مث »
ارم ییامن و  غیرد  نم  زا  ار  یتمعن  هک  يدشن  یـضار  يدیرفآ ، كاخ  نیرتهب  زا  ارم  نوچ  سپـس  میدـقلا ؛ کناسحإو   ّ َ یلع مظعالا 

ناسحا نم و  رب  تنارک  یب  تمحرم  ناوارف و  ناسحا  فطل و  اب  یتخاس ، دنم  هرهب  فلتخم  ياه  تذل  زا  یگدـنز و  لیاسو  عاونا  زا 
«. تسا یگشیمه 

هدنب لامعا  هب  دنوادخ  شنکاو 

يدرک و متباجا  متـشادرب  اعد  هب  تسد  تهاگرد  هب  رگا  ...ینترکـش ؛ کتعطا    ْ نإو ینتیطعأ  کتلئـس  نإو  ینتبجأ  کتوعد    ْ نإـف »
«. يدرک ریدقت  نم  زا  مدرک  تعاطا  ار  وت  رگا  يدومرف و  اطع  متساوخ  يزیچ  وت  زا  رگا 

ندرک دای  یگرزب  هب  ار  ادخ 

هدننادرگرب ددرگ ، زاغآ  هک  نآ  تسا  هزنم  ، ادخ تسا  هزنم  ...کئامـسا ؛ تسدقت  ٍدـیمح  ٍدـیعم    ٍ يدـبع نم  کناحبـس  کناحبـسف  »

هفرع زور  رد  (ع ) نیسح ماما  www.Ghaemiyeh.comشیاین  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 26زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


«. تسا سدقم  تیاه  مان  راوگرزب  تسا و  هدوتس 

یقیقح نامیا  هب  تداهش 

یم تداهـش  منامیا  تقیقح  هب  نم  ایادخ ، ...و ؛ يدیحوت  حیرـص  صلاخو  ینیقی  تامزع  دقع  ینامیإ و  هقیقحب  یهلا  ای  دهـشا  اناو  »
« ...و مصلاخ  حیرص و  دیحوت  هب  دوخ و  نقتم  تامیمصت  هب  نینچ  مه  مهد و 

نآ فیاطل  یندب و  ياه  تمعن  ندرمشرب 

مداهن یندیدان  نطاب  هب  و  ...و ؛ یسفن  براسم  قرخ  ینیبج و  هحفص  ریراسا  يرصب و  رون  يراجم  قئالع  يریمـض و  نونکم  نطابو  »
« ...و مسفنت  ياه  هنزور  میناشیپ و  رب  هدش  میسرت  طوطخ  ما و  هدید  رون  نایرج  ياه  تسویپ  و 

تمعن رکش  ندروآ  اجب  رد  یناوتان 

کّنمب ّالإ  کلذ  تعطتسا  اَم  کمعنأ  نم    ٍ هدحاو رکـش  يّدَؤأ  نا  اُهترمع  ول  باقحالاو  راصعالا  يدم    ُ تدهتجاو   ُ تلواح ول  نا  -»
زا یکی  رکـش  ات  مشوکب  منامب و  هدـنز  راـصعا  نورق و  لوط  رد  رگا  مهد  یم  یهاوگ  ...ًادـیدج ؛ ًادـبأ  كرکـش  هب   ّ َ یلع بجوملا 

بجوتـسم تمعن و  دـیزم  دوخ  نآ  هک  دـسر  نم  هب  وت  فرط  زا  قیفوت  مهزاـب  هک  نآ  رگم  مناوتن  مروآ  ياـج  هب  ار  وت  ياـه  تمعن 
.تسا رگید  يرکش 

اه تمعن  ندوب  نارکیب  رب  یهلا  تایآ  هب  لالدتسا 

باتک رد  کـئابنا ؛ مهللا و  کـباتک  قدـص  اـهوصحت ) ـال  هللا  همعن  اوّدـعت    ْ نإو : ) قداّـصلا اـبَّنلاو  قطاـنلا  کـباتک  یف  ربخملا  تنا  »
باـتک و هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  .دـیناوتن  دیرمـشرب ، ار  یهلا  ياـه  تمعن  دـیهاوخب  رگا  يدوـمرف : دوـخ  تسار  ربـخ  تیاـیوگ و 

« ...تسا تسار  تشرازگ 

نآرق تایآ  هب  کسمت  اب  ادخ  تینادحو  هب  تداهش 

دمح و ...و ؛ اتدـسفل  هللا  ِّالا    ٌ ههلآ امهیف  ناکول  ...و  هکُلم  یف    ٌ کیرـش هل  نکی  ملو  ًاثوروم  نوکیف  ًادـلو  ذـّختی  مل  يذـّلا  ِهللادـمحلا  »
نامــسآ و رد  رگا  ...شتموـکح  کـلم و  رد  درادــن  کیرــش  دــشاب و  وارب  ثاریم  اـت  درادــن  يدــنزرف  هـک  ار  ییادــخ  شیاـتس 

«. دمآ یم  شیپ  يدوبان  داسف و  نامسآ  نیمز و  رد  دندوب ، هناگی  يادخ  زج  هب  ینایادخ  ، نیمز

یحور يالاو  ياه  تساوخرد 

هتـشاد میب  وت  زا  طقف  هک  نک  نانچ  ایادـخ  ؛ ...و کتیـصعمب  ینقـشت  كاوقتب و ال  یندعـسأو  كارأ  ّیناک  كاـشخا  ینلعجا    ّ مهّللا »
« ...زاسم راچد  تواقش  هب  ارم  تدوخ  تیصعم  يارب  نک و  تداعس  اب  تیاوقت  اب  ارم  منیب و  یم  ار  وت  ایوگ  هک  نانچ  نآ  مشاب ،

ییادخ ياهتیبرت  تهج  هب  ساپس  دمح و 
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نع تنک  دـقو  یب    ً همحر ًاّیوس  ًاقلخ  ینتلعجف  ینتقلخ  امک  دـمحلا  کلو  ًاریـصب  ًاعیمـس  ینتلعجف  ینتقلخ  امک  دـمحلا  کـل    ّ مهّللا »
تسوت صوصخم  دمح  و  انیب ، اونـش و  ارم  يداد  رارق  سپ  يدیرفآ ، ارم  هک  نانچ  نآ  ، تسوت صوصخم  دمح  ایادخ  ...ًاینغ ؛ یقلخ 

«. يدوب زاین  یب  نم  تقلخ  زا  هک  یلاح  رد  یتشاد ، نم  هب  هک  یفطل  يارب  یتسارایب  وکین  ار  مقلخ  يدیرفآ و  ارم  هک 

ادخ زا  یتیبرت  ياه  تساوخرد  تاجایتحا و 

راگزور و تالکـشم  رب  ارم  ایادخ  ...هرخالا ؛ تابرک  ایندلا و  لاوها  نم  ینّجنو  ماّیالاو  یلایّللا  فورـصو  روهدلا  قئاوب  یلع  یّنعاو  »
«. هدب تاجن  ناهج  نآ  ياه  یتخس  ناهج و  نیا  تالکشم  زا  ارم  امرف و  يرای  اهزور  اه و  بش  شکمشک 

اه تیاکش 

نادنواشیوخ هب  ایآ  يراذـگ ؟ یماو  هک  هب  ارم  ! ایادـخ ...یلا ؛ ما  ینمَّهجتیف  ٍدـیعب  یلإ  ما  ینعطقیف    ٍ بیرق یلإ  ینلکت ؟ نم  یلا  یهلا  »
»؟ دنتفشآرب نم  رب  هک  هناگیب  هب  ای  تسسگ ؟ دنهاوخ  ار  يدنواشیوخ  دنویپ  هک 

گرم ماگنه  یتحار  تساوخرد 

نا ال نیرخالاو  نیلّوالا  رما  هب    َ حَلَصو تاملظلا  هب  تفـشک  تاومّـسلاو و  ضرالا  هل  تقرـشا  يّذلا    َ کهجو رونب   ّ ِ برای کلئـساف  »
یتخاس و نشور  ار  نیمز  نامـسآ و  نآ  اب  هک  ترون  هب  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ...کطخـس ؛ یب  لزنت  ـالو  کبـضغ  یلع  ینَتیمَت 
یناریمن و تبـضغ و  مشخ و  لاـح  هب  ارم  هک  دـنادرگ  یم  حالـصا  ار  نیرخآ  نیلّوا و  راـک  نآ  اـب  یتـشادرب و  اـه  یکیراـت  زا  هدرپ 

« .روایم دورف  نم  رب  ار  دوخ  بضغ 

ندناوخ فلتخم  یماسا  هب  ار  يادخ 

بونّذلا میظع  نع  افع  نم  ای  ًاْنمأ  ساّنلل  هتلعجو  هکربلا  هتللحا  يّذلا  قیتعلا  تیبلاو  مارحلا  رعـشملاو  مارحلا  دلبلا  بر  تنا  ّالإ  هلإ  «ال 
اب ار  نآ  هک  يا  هناـخ  مارحلارعـشم  و  هکم )  ) مارح رهـش  راـگدرورپ  وت  زج  هب  ییادـخ  تسین  ...هلـضفب ؛ ءاـمعّنلا  عبـسا  نم  اـی  هملحب 
هک یـسک  يا  .شملح  هب  ناهانگ  زا  يرایـسب  زا  دـشخب  یم  هک  یـسک  يا  يداد  رارق  نما  قیـالخ  يارب  ار  نآ  و  يداد ، رارق  تکرب 

« .ییامرف یم  ماعنا  شیوخ  لضف  اب  ار  تیاه  تمعن 

ربق لزنم  تمایق و  زور  هب  هراشا 

ییاهنت سنوم  يا  ما ، یتخـس  زور  هناوتـشپ  يا  ؛ یتمعن یف  ییلو  ای  یتبرک  یف  یثایغ  ای  یتدحو  یف  یبحاص  ای  یتَّدش  یف  یتَّدُـع  ای  »
« .نم تمعن  یلو  يا  میاه ، یتخس  سردایرف  يا  ما ،

نابرقم هکئالم  نانآ و  بتک  ناربمایپ و  ادخ و  هب  رارقا 

هلاو نیّیبـنلا  متاـخ  ٍدَّمحم    ّ برو لیفارـساو  لـیئاکیمو  لـیئربج    ّ بر بوقعی و  قحـساو و  لیعامـساو  میهاربا  یئاـبآ    َ هِلاو یهلإ  اـی  »
بوقعی قحسا و  لیعامسا و  میهاربا و  نم  ناردپ  يادخ  يا  نم و  يادخ  يا  ...ناقرفلا ؛ روبَّزلا و  لیجنإلاو و  هاروتلا  لزنم  نیبجتنملا 
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تاروت و هدنتـسرفورف  يا  شا ، هدیزگرب  نادنزرف  ناربمایپ و  متاخ  (ص ) دمحم يادخ  لیفارـسا و  لیئاکیم و  لیئربج و  يادـخ  ياو 
« .نآرق روبز و  لیجنا و 

ینم هاگهانپ  وت 

تعسو همه  اب  نم  رب  اه  هار  هک  یتقو  ینم  هاگهانپ  وت  ...اهبحرب ؛   ُ ضرالا یب  قیضتو  اهتعـس  یف  بهاذملا  ینییعت  نیح  یفهک    َ تنا »
« .دوش گنت  نم  رب  نیمز  تعسو  دنوش و  راوشد  بعص و 

ادخ نأش  تعفر  هب  هراشا 

یگرزب هک  یـسک  يا  مهقانعا ؛ یلع  ّهلذملا  رین  كولملا  هل  تلعج  نم  ای    َ نوّزَتْعَی   ِ هِّزِِعب   ُ ُهئایلْواف هعفرلاو  ِّوُمُّسلاب    ُ هسفن  ّ َ صخ نم  ای  »
«. يدنکفا ّتلذم  قوط  ناهاشداپ ، ندرگ  رب  هک  یسک  يا  دنزیزع ، وا  تزع  هیاسرد  شناتسود  يداد و  رارق  دوخ  هژیو  ار  تعفر  و 

ادخ ملع  هب  هراشا 

اه هنیـس  رد  هچ  نآ  ار و  یناهنپ  هاگن  هک  يا  ...روُهُّدـلا ؛ و    ُ هنَمْزـالا   ِ ِهب یتأـت  اـم    َ ْبیَغو رودُّصلا  یفُخت  اـمَو    ِ ُنیْعـالا هنئاـخ    ُ مَْلعَی »
«. یناد یم  ار  نارود  نامز و  نایرج  هدنیآ و  تسا و  یفخم 

( فسوی ترضح  : ) ناربمایپ هب  یهلا  فطل  هب  هراشا 

زا ار  فسوی  ات  یتشاد  هگن  ارحـص  رد  ار  رـصم  ناوراک  هک  يا  بُجلا ِ؛ّ    َ نِم   ُ هَجرُخمو ِْرقَفلا  ِدَـلَْبلا  ِیف    َ فُسُوِیل   ِ بْکَّرلا   َ ضّیَقُم اـی  »
«. دنروآ نوریب  هاچ 

بویا ترضح  هب  ادخ  فطل 

.بّویا ترضح  زا  يولب  جنر و  هدننک  فرطرب  يا  بوُّیَا َ؛    ْ نَع يْولَْبلاو  ّرُّضلا  فشاک  ای  »

میهاربا ترضح  هب  ادخ  فطل 

نآ زا  سپ  شدنزرف  حبذ  زا  میهاربا  ياه  تسد  هدنرادزاب  يا  هِرْمُع ِ؛  ِءانَفو    ِ هّنـس ربک  َدَْعب    ِ ِهْنبِا   ِ ْحبِذ   ْ نَع   َ میهاْربِا   ْ يَدَی   َ کِسُْمیَو »
(. يدرک دالوا  ياراد  رمع  ندش  يرپس  يریپ و  نس  رد  ار  وا  هک 

ایرکز ترضح  هب  یهلا  فطل 

وا هب  يدـیناسر و  تباجا  هب  ار  اـیرکز  ياـعد  هک  یـسک  يا  ًادـیحو ؛ ًادْرَف    ُ هعَدَـی   ْ َملَو ییْحَی    ُ َهل   َ بَهَوَف اـّیرَکَِزل    َ باجَتْـسا   ِ نَم اـی  »
« .يدادنرارق سک  یب  اهنت و  ار  وا  يداد و  ییحی  مانب )  ) يدنزرف

سنوی ترضح  هب  یهلا  فطل 
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.يدروآ نوریب  یهام  مکش  زا  ار  سنوی  هک  یسک  يا  توُحلا ِ؛    ِ نَْطب   ْ نِم   َ ُسنُوی   َ جَرْخَا   ْ نَم ای  »

لیئارسا ینب  یسوم و  ترضح  هب  یهلا  فطل 

«. يداد تاجن  ار  نانآ  یتفاکش و  یسوم  ترضح  لیئارسا و  ینب  يارب  ار  ایرد  هک  يا  مُهاجنَاَف ؛ لیئارسا  ِینَِبل  َرْحَْبلا    َ قَلَف   ْ نَم ای  »

داب تمعن  هب  هراشا 

« .يداتسرف تمحر  ناراب  هدنهد  تراشب  روآ و  مایپ  ار  اهداب  هک  یسک  يا  ِهتَمْحَر ِ؛  يَدَی    َ ْنَیب   ٍ تارّشَبُم   َ حایّرلا   َ لَسْرَا   ْ نَم ای  »

ناراکهانگ هب  تبسن  قح  فطل  هب  هراشا 

ناگدـنب تازاجم  رد  هک  يا  ...و ؛ ِدوحُجلا    ِ لوُط ِدـَْعب    ْ نِم   َ هَرَحَّسلا َذَْقنَتْـسا    ِ نَم ای    ِ هِْقلَخ   ْ نِم   ُ هاصَع   ْ نَم یلَع    ْ لَْـجعَی   ْ َمل   ْ نَم اـی  »
« .يداد تاجن  دانع  دوحج و  ینالوط  نامز  زا  سپار  نارگوداج  هک  یسک  يا  .دنک  یمن  هلجع  شراک  هنگ 

دنوادخ تافص  مان و  ندرمشرب 

دننام هک  یقلاخ  يا  هدننیرفآ ، يا  ادخ ، يا  ادخ ، يا  یَح ؛..َ.ّ  ال    َ نیح ًاّیَح  ای    َ َکل َدافَن  ًامئاد ال  ای    َ َکل ءدـب  يدـَب ُء  ای  ُهللا  ای  ُهللاَا  ای  »
« .دوبن سک  چیه  يدوب ، هدنز  وت  یتقو  هک  یلزا  هدنز  يا  تسینوت ، يارب  انف  یتسه و  هشیمه  هک  یسک  يا  يرادن ؛

اهزاین هدنروآرب 

داد و افش  ارم  ار و  وا  مدناوخ  یضیرم  لاح  رد  هک  یسک  يا  ...و ؛ ینَعبْـشَاَف  ًاعئاجو  یناسَکَف  ًانایْرُعَو  ینافَـشَف  ًاضیرَم    ُ ُهتْوَعَد   ْ نَم ای  »
« ...تخاس مریس  شمدناوخ ، یگنسرگ  رد  مدیناشوپ ؛ مدناوخ ، ار  وا  ینایرع  رد 

شیوخ یهلا  فاطلا  اه و  تمعن  هب  هراشا 

هک یتسه  نآ  وت  نم  يادـخ  يا  ْتلَمْجَا ؛..َ.  يذـّلا  تنا  ْتنَـسْحَا َ،  يَّذـلا    َ ْتنَا تْمَْعنَا َ،  يذَّلا    َ ْتنَا تنَنَم َ،  يذـّلا    َ ْتنَا   َ يالْوَم ای  »
« .یتخاس ابیز  کین و  هک  یتسه  یسک  وت  يدرک ، ییوکین  هک  یتسه  یسکوت  يداد ، تمعن  هک  یتسه  یسک  وت  يدوشخب ،

ناهانگ هب  فارتعا 

 ُ ْتلَفَغ يذَّلا  اَنَا    ُ ْتلِهَج يذَّلا  اَنَا    ُ تْمَمَه يذَّلا  اَنَا    ُ ْتئَطْخَا يّذلا  انَا    ُ تئَسَا يذَّلا  اَنأ  یل  اهرِفْغاَف  یبُونُِذب    ُ فِرَتْعُْملَا یهلإ  ای  انأ   ّ َ ُمث »
نم مدرک ، دـب  هک  متـسه  نم  شخبب ، نم  رب  مبلط ، یم  شزوپ  شیوخ  هاـنگ  هب  فارتعا  اـب  هک  متـسه  نم  نیا  تْوَهَـس ؛..ُ.  يذَّلا  اـَنَا 

متسه نم  مدرک ، تلفغ  هک  متسه  نم  مدرک ، تلاهج  هک  متسه  نم  مدیزرو ، رارـصا  هانگ  رد  هک  متـسه  نم  مدرک ، اطخ  هک  متـسه 
«. مدرک وهس  هک 

یهلا رماوا  لباقم  رد  ینامرفان  هب  فارتعا 
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سپ يدرک  رما  یکین  هـب  ارم  ایادـخ  ...َرِذَـتْعاَف ؛ یل    ٍ هـَئاَرب اذ  ـال    ُ تْحَبـْـصَاَف   َ کـْیَهَن   ُ ْتبَکَتْراَـف ینَْتیَهَنَو    َ کتیــصَعَف ینَترَمَا  یهِلا  »
«. مهاوخب ترذعم  هتفر  تسد  زا  هچ  نآ  زا  ات  مرادن  يا  هناهب  نونکا  مدش ، بکترم  نم  يدرک و  یهن  اه  يدب  زا  مدرک و  ینامرفان 

لیلهت حیبست و 

 َ نِم   ُ ْتنُک ّینِا    َ کَناْحبُـس   َ ْتنَا ِّالا    َ هِلا ال  :» تسا هیـسنوی  رکذ  اب  نآ  عورـش  هک  تساجنیا  هفرع  ياـعد  رد  لـیلهت  حـیبست و  نیرتشیب 
ِّالا   َ هِلا ال    َ نیدِـحَوُْملا   َ نِم   ُ ْتنُک ّینإ    َ کَناْحبُـس   َ ْتنَا ِّالا    َ هِلا ال    َ نیرِفْغَتْـسُملا   َ نِم  ُ ْتنُک ّینِا    َ کَناْحبُـس   َ ْتنَا ِّالا    َ هِلا ـال  نیِملاّـظلا 
وت زج  هب  ییادخ  هب  تبسن.متسه  ناملاظ  زا  نم  یتسه و  هّزنم  وت  زج  هب  ییادخ  تسین  نیِفئاْخلا ؛..َ.    َ نِم   ُ ْتنُک ّینِا    َ کَناْحبُـس   َ ْتنَا

تسین متسه ، نادّحوم  زا  نم  یهّزنم و  وت و  زج  هب  ییادخ  تسین  ، منک یم  ترفغم  بلط  هک  متـسه  یناسک  زا  نم  یکاپ و  هّزنم و  و 
« .متسه ناگدیسرت  زا  نم  یهّزنم و  وت و  زج  هب  ییادخ 

دنوادخ يانث 

هاگ شیپ  رد  نم  يانث  تسا  نیا  ای  ادخ  ...ًادِّدَعُم ؛   َ ِکئالِاب يراْرقإَو  ًادّحَُوم    َ كِرْکِِذل یـصالِْخاو  ًادِّجَمُم  کیَلَع  یئانَث  اذـه    ّ مُهّللا »
«. تیاه تمعن  زا  دودعم  رادقم  هب  نم  رارقا  وت و  دیحوت  رکذ  رد  نم  صالخا  وت و  تمظع  دجم و 

تمعن مامتا  تساوخرد 

ام هب  ار  تعاط  تداعـس  نک و  مامت  ام  رب  ار  تتمعن  ایادـخ  ْتنَا ؛ ِّالا    َ هِلا ـال    َ کَناْحبُـس   َ کـِتَعاِطب اندِعْـسَاَو    َ کَـمَِعن اـْنیَلَع    ْ مِْمتأو »
«. وت زج  هب  ییادخ  تسین  .وت  یتسه  هّزنم  .امرف  ینازرا 

تاریخ هدننک  اطع  تالکشم و  اه و  یتخس  هدننک  فرطرب 

ار ناگدـنامرد  وـت  ایادـخ ، ...و ؛ ریقَْفلا  ِینُْغتو    َ میقَّسلا یِفْـشَتو    ْ بُورْکَْملا   ُ ثیُغتو ءوُّسلا    ُ فِـشْکَتَو َّرَطْـضُْملا    ُ بیُجت   َ کَّنِا  ّ َ مُهّللَا »
«. یشخب یم  ینغ  ار  ریقف  یهد و  یم  افش  ار  ضیرم  یسر و  یم  اه  هدید  الب  دایرف  هب  ینک و  یم  فرطرب  ار  اه  يدب  ینک و  تباجا 

اهاطع نیرتهب  تساوخرد  ربمایپ و  رب  دورد 

نادناخ دمحم و  رب  كِدابِع َ؛    ْ نِم ًادَحَا    َ ْتَلناَو   َ ْتیَطْعَا ام    َ لَْضفَا   ِ هِّیَـشَعلا   ِ هِذه یف  ینِطْعَاَو  دَّمَُحم    ِ لآَو ٍدَّمَُحم  یلَع   ّ ِ لَص  ّ َ مُهّللا »
«. نک اطع  نم  هب  ینک  یم  اطع  تیعقاو  ناگدنب  هب  هک  ییاه  تمعن  نیرتهب  زا  هاگ  ماش  نیا  رد  تسرف و  دورد  وا 

دنوادخ تمحر  شرتسگ 

اْینُّدـلا   َ نمْحَر اـی  ِلئُـس    ْ نَم   ُ عَمْـسَاَو یطْعَا    ْ نَم   ُ عَـسْوَا یفَع َو    ْ نَم   ُ مَرْکاَو   َ باـجَا   ْ نَم   ُ عَرْـسَاَو   َ یِعُد   ْ نَم   ُ بَْرقَا   َ کـّنإ  ّ َ مُـهّللَا »
میرک تباجا و  رد  یتسه  نیرت  عیرـس  دنهاوخ و  یم  يزیچ  وا  زا  هک  یتسه  یـسک  نیرت  کیدزن  وت  ایادـخ  ...امُهَمیحَرَو ؛! هرخالاو 

نابرهم رگشیاشخب و  يا  رتاونش ، يا  هدنریذپ  ره  زا  رت و  هدرتسگ  يا  هدنـشخب  ره  زا  يا و  هدنـشخب  ره  زا  تشذگ و  تهج  زا  نیرت 
« .ترخآ ایند و 
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ادخ تفأر  تردق و  ملع و  شرتسگ 

نامرف هک  یـسک  يا  ادنوادخ ! ًاْملِحَو ؛  ً هَمْحَرَو   ً هَفأَر   َ نیلقَتْـسُْملا   َ عِسَو ...وُرَتَسَف َو    َ یِـصُعو َرَهَقَف  َرَدَـقَو  َرَدَـقَف    َ کَلَم   ْ نَم ای   ّ َ مُهّللَا »
« .تسا هتفرگارف  ار  همه  تیرابدرب  ینابرهم و  تفأر و  و...ناگدنب  هانگ  شوپ  هدرپ  یتسه ، رهاق  رداق و  اناوت و  اور و 

ادخ دزن  ربمایپ  هب  لسوت 

رد ایادخ  کِْقلَخ ؛..َ.    ْ نِم   َ ِکتَرَیِخَو   َ ِکلوُسَر َو    َ کَِّیبَن ٍدَّمَحُِمب  اهَتْمَّظَعَو  اهَْتفَّرَـش  یّتلا    ِ هَّیـشَعلا   ِ هِذه یف    َ کَیِلا   ُ هَّجَوَتَن ّانإ   ّ َ مُهّللَا »
تلوسر و تربمایپ و  (ص ) دّمحم هلیسو  هب  يدیشخب  تمظع  تفارـش و  ار  نآ  هک  یهاگماش  میدروآ ، ور  وت  يوس  هب  هاگ  ماش  نیا 

«. تقئالخ زا  نیرتهب 

يراگتسر ياعد 

«. ...و امرف  راگتسر  زوریپ و  تقو  نیا  رد  ار  ام  ایادخ  نیِحْلفُم ؛..َ.    َ نیِجُْخم   ِ ْتقَْولا اَذه  ِیف  اْنِلْبقَا   ّ َ مُهّللَا »

جح یلوبق  يارب  اعد 

يور وت  هب  صالخا  يور  زا  ای  ادخ  ...انَّجَحاَنل ؛   ْ لِمْکَاَو انَکِـسانَم  یلَع  اّنِعَاَف    َ نیدِصاق   َ نیتآ   ِ مارَْحلا   َ ِکْتیَِبلَو   َ نیِنقُوم اْنلَْبقَا    َ ْکَیلإ »
« .نادرگ لماک  ار  ام  جح  نک و  يرای  نامجح  کسانم  ماجنارب  ار  ام  سپ  میدمآ  تا  هناخ  يوس  هب  میا و  هدروآ 

دیع بش  ياه  تساوخرد 

رد هچ  نآ  ایادخ  یب ؛ ْرُکْمَت  ال   ّ َ مُهّللَا راّنلا    َ نِم یتبَقَر    ْ ِقنْعَاَو كانیَفْکتسا ..َ.  ام  انِفْکاو    َ كاْنلَئس ام    ِ هّیـشَعلا   ِ هِذه یف  انِطْعَاَف   ّ َ مُهّللَا »
ینْعَدْخَت الو  ینجردتسَت  الو  «» ...امرف تیافک  میا  هتساوخ  وت  زا  ار  شماجنا  هچ  نآ  امرف و  اطع  ام  هب  میا  هتـساوخ  وت  زا  هاگ  ماش  نیا 

زا نکم و  اوسر  هدـم و  رارق  رکاش  ریغ  ارم  نکم و  رکم  نم  اب  شخب و  ییاهر  شتآ  زا  ارم  سنـإلاو ْ؛   ّ َ نِْجلا   ِ هِقَـسَف َّرَـش  یّنَعأ  ردأَو 
«. ...نک رود  ار  سنا  نج و  زا  ناقساف  رش  نم 

اعد نایاپ 

ای :» داد نایاپ  دوخ  ياعد  هب  نینچ  نیا  دنلب  يادص  اب  درک و  نامسآ  هب  ور  کشا  زا  رپ  ینامشچ  اب  نیسح  ماما  الاب ، هلمج  نیرخآ  رد 
ترـضح هنافراع  ياعد  زا  يا  هدـیکچ  دوب  نیا  « .برای برای  برای  نیبِساـحلا ..َ.    َ عَرْـسا اـیَو    َ نیرِظاـّنلا َرَْـصبا  اـی  نیعِماّـسلا    َ عَمْـسا

مه نآ  رد  دیآ  یمرد  ریرحت  هتـشر  هب  نآ  هرابرد  باتک  اه  هد  هک  تسا  فراعم  زا  ییایند  نآ  رد  هک  هفرع  زور  رد  ع )  ) ادهـشلادیس
دـمح و زا  هچ  نآ.دروخ  یم  مشچ  هب  تمایق ، زور  هب  داقتعا  و  (ص ) دـمحم ایبنالا  متاخ  تلاـسر  دـنوادخ و  تینادـحو  هب  تداـهش 

يارس تسش و  ناج  زا  تسد  قح ، نید  ياپ  رد  ماجنارس  هک  تسا  نامز  لها  نیرت  فراع  نابز  زا  تسا  قیال  ار  راگدرورپ  شیاتس 
ملع نینچ  مه  دراد و  یم  نایب  اجدنچ  رد  ار  یهلا  لازیال  تردق  اعد  نیا  رد.داد  حـیجرت  نارگمتـس  اب  یگدـنز  ندـنام و  رب  ار  یقاب 

يرهاظ ياه  تمعن  یهلا ؛ ياه  تمعن  بتارم  و  رودـصلا » یفخت  امو  نیعالا  هنئاخ  نئاک و  وه  ام  نوکی و  ام  ناک و  ام   » هب دـنوادخ 

هفرع زور  رد  (ع ) نیسح ماما  www.Ghaemiyeh.comشیاین  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 26زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


ياه نیچ  یتح  شوگ و  مشچ و  زا  هتشاد ، ینازرا  دنوادخ  ندب ، نیا  بلاق  رد  هک  ییاه  تمعن  دنک و  یم  هدافتـسا  نآ  زا  ناسنا  هک 
هک یناشیپ  يور 
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فاطلا نینچ  مه.تسا  هدرک  هک  یماعنا  ناسحا و  هداد و  رـشب  هب  ادخ  هک  ییابیز  لامج و  هداد و  رـشب  هب  تمکح  يور  زا  دـنوادخ 
و ع )  ) بّویا ترـضح  و  ع )  ) سنوی ترـضح  و  ع )  ) فسوی ترـضح  نوچمه  ار  شراوگرزب  ناربمایپ  زا  نت  دنچ  هرابرد  يدنوادخ 
، هدیشخب تاجن  ناینوعرف  زا  ار  نانآ  هدومن و  تمحرم  لیئارـسا  ینب  هب  هک  یفطل  نآ  و  ع )  ) میهاربا ترـضح  و  ع )  ) اّیرکز ترـضح 

یم ام  هب  ار  ندرکاعد  سرد  مه  اعد  نیا  .میبای  یم  رفاو  روط  هب  ار  وا  شیاتـس  دمح و  یهلا و  يانث  لحارم  اعد  نیا  رد.دنک  یم  دای 
ياج دنچ  رد  هک  نآ  هوالع  هب  مینک ، يرود  میـشاب و  رفنتم  ییاهزیچ  هچ  زا  میـشاب و  ینایرج  هچ  لابند  دـیاب  ام  هک  نیا  مه  دـهد و 

ار مرکا  یبن  نأشو  ماقم  نینچ  مه  دوش و  یم  رارکت  هدوب ، وا  نادناخ  ربمایپ و  رب  تاولص  نامه  هک  قح  ترـضح  هلوبقم  ياعد  اعد ،
روما و همه  رد  لاعتم  يادـخ  مراودـیما  .دیـسر  دـهاوخ  تباجا  هب  ًامتح  ربماـیپ ، رب  تاولـص  اـب  هارمه  ياـعد  هک  دـنک  یم  دزـشوگ 

.دهد رارق  ع )  ) تیب لها  وریپ  ار  ام  ندرکاعد  رد  نینچمه 
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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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