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مالسلااهیلع هجیدخ  لئاضف  هنارک  رب 

باتک تاصخشم 

یماما یلع  هدنسیون :
یحو  میسن  ینآرق  همانهام  رشان : 

تالاقم س - )  ) هجیدخ ترضح  عوضوم : 

همدقم

یلـص ربمایپ  هار  رد  يراکادف  یهارمه و  لاس  زا 25  دعب  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترـضح  مالـسا  گرزب  يوناب  تثعب  مهد  لاسرد 
هللا یلص  دمحم  شرسمه  تسب و  ورف  ناهج  زا  مشچ  یگلاس ، نس 65  رد  اهراثیا ، اه و  يراکادف  اه ، جنر  زا  يراب  هلوک  اب  هلآ  هیلع و  هللا 

راکادـف زوسلد و  یماح  بلاطوبا ، تافو  زا  دـعب  زور  هس  تسرد  كاندرد  هثداـح  نیا  تشاذـگ . اـهنت  يزوسناـج  قارف  رد  ار  هلآ  هیلع و 
مان مغ  هصغ و  لاس  و  نزحلا » ماـع   » ار لاـس  نآ  هک  تخاـس  نوزحم  رثأـتم و  ار  تبترم  یمتخ  ترـضح  ناـنچ  نآ  داـتفا و  قاـفتا  ربماـیپ 

هب ارذگ ، یهاگن  دیراد  ور  شیپ  رد  هچ  نآ  درپس . كاخ  هب  نوجح »  » مان هب  یلحم  رد  ار  هجیدخ  ناوارف  هودـنا  نایم  رد  دومن و  يراذـگ 
. تسا ناشیا  تافو  زور  لاس  ناضمر ، هام  مهد  تبسانم  هب  مالسا ، روبص  راکادف و  يوناب  يربک ، هجیدخ  لئاضف 

رادیاپ مکحم و  نامیا  - 1

زین وا  مالـسا  نامیا و  لماع  دـش ، وا  هدـنیآ  يرـسمه  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  باختنا  ثعاب  هک  هجیدـخ  فرژ  تریـصب  نامه 
هحـص هنوگ  نیا  هجیدخ  مالـسا  نامیا و  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـهد . صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناملـسم  نز  لوا  بقل  هک  دـش  ثعاب  تشگ و 

رون يرا  مهثلاث . انا  ۀجیدخ و  هللا و  لوسر  ریغ  مالـسالا  ۀجیدخ  هللا و  لوسر  ریغ  مالـسالا  یف  ذـئموی  دـحاو  تیب  عمجی  مل   » هک تشاذـگ 
هک نم  هجیدـخ و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ریغ  دـشن  عمج  مالـسا  زور  نآ  رد  دـحاو  يا  هناـخ  * ةوـبنلا خـیر  مشا  یحوـلا و 

(1 «.) مدرک یم  مامشتسا  ار  توبن  يوب  مدید و  یم  ار  تلاسر  یحو و  رون  مدوب . نانآ  نیموس 

ارس ود  وناب  نیرترب  زا  - 2

لقن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  کلام  نب  سنا  زا  ریثا  نبا  هک  نانچ  دنهد ، یم  لیکـشت  نز  راهچ  ار  یتسه  ناهج  نانز  نیرترب 
مالـسلا اهیلع  همطاف  هجیدخ و  هیـسآ ، میرم ، ملاع  نانز  نیرترب  ۀـمطاف * ۀـجیدخ و  ۀیـسآ ، میرم ، نیملاعلاءاسن  ریخ  : » دـندومرف هک  هدرک 

(2 «.) دنتسه

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  ردام  -3

ناردام ( ربمایپ ) وا نارـسمه  مهتاهما *  هجاوزا  و  : » دنتـسه نینموملا » ما   » نانمؤم و یناحور  ناردام  ربماـیپ  نارـسمه  میرک  نآرق  صن  قبط 
هجیدـخ بیـصن  ترـضح ، نانز  همه  نیب  رد  تداعـس  نیا  دور و  یم  رامـشب  هیآ  ياه  قادـصم  نیرترب  زا  هجیدـخ  3)و  «.) دنتسه نینموم 

همه نیب  زا  دراد . تقاـیل  هب  زاـین  یماـقم  نینچ  یتسار  دـیآ . دـیدپ  مالـسلااهیلع  ارهزلا  همطاـف  قیرط  زا  وا  لـسن  زا  ماـما  هدزاـی  هک  تشگ 
تمـصع ياراد  مه  هک  ارچ  تسا ؛ رادروخرب  يزاتمم  ماـقم  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  نادـنزرف 
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. تفای رارمتسا  وا  لسن  قیرط  زا  تیاصو  تماما و  مه  (4)و  تسا

لیدب یب  قافنا  تواخس و  - 4

کی هجرد  ناراد  لام  هک  دوب  دایز  يردـق  هب  هلقاع  نادراک و  يوناب  نیا  تورث  دوب . ماـع  صاـخ و  دزناـبز  نارود  نآ  رد  هجیدـخ  تورث 
بیترت نیدـب  ار  هجیدـخ  تورث  زا  یـشخب  ناخروم  دـنتفر . یم  رامـش  هب  زیچان  وا  دزن  رد  طیعم » یبا  نب  ۀـبقع   » و لـهجوبا »  » نوچ شیرق 

: دنا هدرمش 
(5 .) دنداد یم  ماجنا  ار  وا  یعاجرا  تامدخ  هک  زینک  مالغ و  دصراهچ  ب :  . دندررک یم  لمح  ار  وا  یتراجت  لاوما  هک  رتش  نارازه  فلا :
داد و رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رایتخا  رد  ار  تورث  نیا  یمامت  هجیدـخ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اـب  جاودزا  زا  سپ 

(6 «.) متسه وت  زینک  مه  نم  وت و  هناخ  ( نم ) هناخ * کتما انا  کتیب و  تیبلا  : » درک ضرع 
چیه : » دومرف ترـضح  نآ  دوخ  تهج  نیمه  هب  درب . ار  هدافتـسا  تیاهن  نآ  فادـها  مالـسا و  درب  شیپ  يارب  لاوما  نیا  زا  زین  مرکا  ربمایپ 

(7 «.) دناسرن دوس  نم  هب  هجیدخ  تورث  دننام  زگره  یتورث ،

دننام یب  يرابدرب  ربص و  -5

تمعن زا  يرادروخرب  اب  هجیدخ  اما  دشاب . لمحت  مک  هدورپزان و  دیاب  اعبط  هدش  گرزب  ناوارف  تورث  نورد  رد  هک  هجیدخ  دـننام  يدرف 
فلتخم ياهراشف  لمحت  درک ، هدامآ  اه  یتخـس  همه  لمحت  يارب  ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  نامیا  جاودزا و  زا  دـعب  اه 

تیذا و ار  وا  تخس  يداصتقا  هرصاحم  صوصخ  هب  بلاط و ... یبا  بعش  رد  يداصتقا  هرصاحم  ناگتـسب ، ياه  شنزرـس  هکم ، ناکرـشم 
یم هنیمز  نیا  رد  یطاشلا  تنب  تشاذـگ . شیاـمن  هصرع  هب  ار  ییاـهن  يراـبدرب  لـمحت و  ( یگلاـس  65-63  ) نس تلوـهک  اـب  داد و  رازآ 

وخ تشیعم  یگنت  اب  یگدنز  نایرج  رد  هک  دوبن  یناسک  زا  دشاب و  ناسآ  شیارب  جنر  همه  نآ  لمحت  هک  دوبن  ینـس  رد  هجیدخ  : » دـیوگ
گرم دـح  رـس  ات  دـش  یم  دراو  بعـش  رد  هرـصاحم  رثا  رد  هک  ار  ییاه  یتخـس  نس ، تلوهک  دوجو  اب  لاح و  نیع  رد  اـما  دـشاب ، هتفرگ 

(8 «.) درک لمحت 

مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  دای  -6

ره دـیوگ » یم  هشیاع  دربن . دای  زا  ار  هجیدـخ  زگره  یلو  درک  جاودزا  دـنچ  ینانز  اب  اهدـعب  هک  نیا  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
لوسر ای  متفگ : مدیزرو و  کشر  نم  يزور  دیبلط . یم  شزرما  وا  يارب  دش و  یم  هتفرگ  لولم و  داتفا ، یم  هجیدخ  دای  ادخ  ربمغیپ  تقو 
هجیدخ تسا  دـهاش  ادـخ  دومرف : هنانیگمـشخ  تفـشآ و  رب  ناهگان  ربمغیپ  داد . وت  هب  ابیز  ناوج و  ینز  نزریپ ، نآ  ياج  هب  دـنوادخ  هللا ،

درک یم  ینابرهم  تبحم و  نم  هب  دـنتخیرگ  یم  نمزا  همه  نوچ  درک و  يور  نم  هب  وا  دـندینادرگ ، یم  ور  نم  زا  همه  نوچ  هک  دوب  ینز 
(9 .) داد یم  يرای  ارم  یگدنز  تالکشم  رد  درک . یم  قیدصت  ارم  دروآ و  یم  نامیا  نم  هب  دندرک ، یم  بیذکت  ارم  توعد  همه  نوچ  و 

جاودزا مالـسا  ربمایپ  زا  لبق  هجیدخ  ترـضح  ایآ  هک  نیا  نآ  دشاب و  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  اهراب  تسا  نکمم  هک  يا  هلئـسم  رخآ  هتکن 
اب هشیاـع  زج  ربماـیپ  دوب و  هجیدـخ  رـسمه  نیموس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  بلطم  نیا  هچرگا  تفگ : دـیاب  باوج  رد  دوب ؟ هدرک 

رظن ناگرزب  ناخروم و  زا  یعمج  دـشاب . یمن  ناگمه  دـییأت  دروم  یلو  تسا  فورعم  هصاخ  هماع و  دزن  درکن  جاودزا  رگید  يا  هزیـشود 
رد یسوط " خیش  یفاش "و"   " باتک رد   ( یضترم دیـس  "  ) يدهلا ملع  " ، " يرذالب دمحا  " ، " یفوک مساقلاوبا   " لاثم يارب  دنراد  فلاخم 
زین یسلجم  همالع  ار  انعم  نیا  تسا . هدوب  هزیـشود  ربمایپ ، اب  جاودزا  ماگنه  مالـسلااهیلع  هجیدخ  هک  دنیوگ  یم  اراکـشآ  یفاش " صیخلت 

هجیدـخ نارتـخد  تسا  روهـشم  هک  هـیقر  بـنیز و  هـک  تـسا  هـتفگ  ءدـبلاو " راوـنا  باـتک  بحاـص  : " دـسیون یم  وا  تـسا . هدرک  دـییات 
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هتفگ نینچ  زین  نارصاعم  زا  یخرب  ( 10 .) دندوب مالسلا  هیلع  هجیدخ  نارهاوخ  نارتخد  عقاو  رد  دنا ، هدوب  شا  یلبق  نارهوش  زا  مالسلااهیلع 
(11 .) دنا هتشون  ییاه  باتک  دوخ  رظن  تابثا  يارب  دنا و 

اه تشون  یپ 

هغالبلا جهن  حرش  يربط ج 2 ص 208 و  خیرات  - 1
دیدحلا ج 13 ص 197 یبا  نبا 

هعبرا لاصخ  باب  قودص ، لاصخ  - 2
5/ بازحا - 3

32  / بازحا - 4
راونالاراحب ج 17 ص 309 - 5

نامه - 6
نامه ج 19 ص 63 - 7

ناملسم دهاجم  نز  هنومن  يربک  هجیدخ  - 8
راونالاراحب ج43 ص 131 - 9

لاقملا ج 3 ص 77 حیقنت  - 10
یضترم ص 88 رفعج  دیس  رفعج  دیس  همالع  هتشون  هبئابر  ما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تانب  ر.ك :  - 11

یحو میسن  ینآرق  همانهام  : عبنم

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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