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هدنیآ ياهدادیور  زا  ع)  ) قداص ماما  رابخا 

باتک تاصخشم 

رفظم نیسح  دمحم  فلؤم :

رفظم نیسح  دمحم  رشان :

همدقم

اهنآ هرابرد  ماما  هک  یتانایرج  هچ  دـنا و  هدـش  عقاو  ًادـعب  هتفگ و  نخـس  اـهنآ  هب  عجار  ماـما  هک  یئاهدادـیور  ثداوح و  رایـسب  هچ 
هتفگ نخـس  نایـسابع  تنطلـس  تموکح و  نوماریپ  ررکم  روطب  هکنانچ  دوب ، هدومرف  ماما  هک  دنا  هدـش  هنوگنامه  هدومرف و  تبحص 

راهظا درک و  تبحـص  ماما  اب  یـشوگرد  دـمآ و  ماما  دزن  یناسارخ  ملـسموبا  .دـنریگب  تسد  هب  ار  تردـق  اـهنآ  هکنآ  زا  شیپ  تسا 
هب مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .دنا  هداد  تبثم  خساپ  مه  تیعمج  زا  یهوبنا  دنک و  یم  توعد  ناشیا  تموکح  هب  ار  مدرم  هک  تشاد 

هللادبع دزن  ملـسم  وبا  .درک  دنهاوخ  يزاب  تموکح  اب  سابع  ياه  هچب  ًامتح  .تسا  یندشن  ینک  یم  هراشا  نآ  هب  وت  هچنآ  دومرف : وا 
يارب زین  ار  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  درک و  ماـیق  دروآ و  درگ  ار  شا  هداوناـخ  مه  هللادـبع  درک و  توـعد  ار  وا  هـتفر  نـسح  نـب 
شود رب  ار  شکرابم  تسد  تفرگ ، رارق  تروشم  دروم  تسشن و  روصنم  حافس و  نایم  دش و  رضاح  ماما  یتقو  .دناوخ  ارف  تروشم 

و دومرف - : داهن و  روصنم  هناش  رب  ار  دوخ  تسد  سپـس  .دنک -  یم  تنطلـس  نیا  ادتبا  دنگوس ! ادخ  هب  هن  دومرف : تشاذگ و  حافس 
ماما نسح  نب  هللادبع  رگید  راب  [ . 1  ] .تفر نوریب  سلجم  زا  تساخرب و  سپس  .دننک  یم  يزاب  تنطلـس  تموکح و  اب  نیا  نادنزرف 

هب هکلب  وت ، نادنزرف  يارب  هن  تسا و  وت  يارب  هن  راک  نیا  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ماما  .دنک  تعیب  دمحم  شرـسپ  اب  ات  درک  توعد  ار 
جراخ سلجم  زا  ماما  یتقو  .وا  نادنزرف  هب  دعب  دسر و  یم  روصنم  هب  سپس  حافس و 
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یم دنگوس  ادخ  هب  يرآ ، داد : خساپ  ماما  دـیئوگ ؟ یم  هچ  دـیناد  یم  ایآ  دیـسرپ : دـمآ و  نوریب  ماما  لابند  هب  روصنم  رفعجوبا  دـش 
[ . 2  ] .دش دهاوخ  راک  نیا  میوگ و  یم  هچ  مناد 

سابع ینب  تموکح  هب  عجار  رگید  رابخا 

ناورم دومرف : يزور  .دوب  هدرک  تبحـص  اهراب  نسح  نب  هللادـبع  رـسپ  ود  میهاربا  دـمحم و  لتق  هب  عجار  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
تـسژ ماـما  يارب  هک  دـمحم  هب  يزور  [ . 3  ] .دش دهاوخ  هتـشک  دـنک  مایق  هللادـبع  نب  دـمحم  رگا  تسا و  هیما  ینب  ناطلـس  نیرخآ 

ورف نآ  زا  نوخ  دنا و  هداهن  ریبانز  گنـس  يور  ار  نآ  دـنا و  هدروآ  ارترـس  هک  منیب  یم  ایوگ  دومرف : تخورف  یم  رخف  دوب و  هتفرگ 
شاداپ ارم  وت  تبیصم  هرابرد  دنوادخ  تفگ : ردپ  .درک  وگزاب  ار  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  مالک  دمآ و  ردپ  دزن  دمحم  .دکچ  یم 

نیـسحلا ما  هب  ار  ناـیرج  نیمه  رگید  يزور  [ . 4  ] .یتسه ریبانز  گنـس  بحاص  وت  هک  هتفگ  مه  نم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) رفعج دـهد ،
دوش و یم  یبوشآ  دومرف : داد و  ربخ  دمحم  عضو  زا  لاؤس  خـساپ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دـمحم  نب  هللادـبع  رتخد 

يوت شبسا  ياهمس  هک  دوش  یم  هتشک  یلاح  رد  قارع  رد  مه  شا  یما  یبا و  ردارب  دوش و  یم  هتشک  یمور  کی  هناخ  رانک  دمحم 
(. ار روـصنم  رفعج  وـبا  ینعی  ( ؟ ینیب یم  ار  درز  يادر  بحاـص  اـیآ  دوـمرف : روبـسم  نب  رفعج  نب  هللادـبع  هب  و  [ . 5  ] .دراد رارق  بآ 

.يرآ ماما : دـش ؟ دـهاوخ  هتـشک  دـمحم  یتسارب  هللادـبع : .تشک  دـهاوخ  ار  دـمحم  وا  هک  مینیب  یم  نینچمه  ام  ماـما : .يرآ  متفگ :
.تسا هدش  شیدوسح  دمحم  هب  تبسن  وا  هک  دنگوس  هبعک  دنوادخ  هب  متفگ  دوخ  لد  رد  دیوگ : یم  هللادبع 

هدنیآ ياهدادیور  زا  ع)  ) قداص ماما  www.Ghaemiyeh.comرابخا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 17زکرم  هحفص 7 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


هداد و عالطا  زین  نسح  نب  هللادبع  نانآ  ردپ  هب  ار  نایرج  نیمه  .دیسر  لتق  هب  دمحم  هک  مدید  دوخ  مشچ  اب  ات  مدرمن  لاح  ره  هب  اما 
ياهمس هک  یعضو  رد  دناسر ، یم  لتق  هب  طش  رانک  رد  ار  شردارب  دعب  دشک و  یم  نوتیز  ياهگنس  يور  ار  دمحم  روصنم ، دومرف :

دـمحم و ساـبع و  ینب  هب  عـجار  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  هک  هچنآ  همه  هکنآ  هصـالخ  [ . 6  ] .دشاب هتـشاد  رارق  بآ  رد  شبـسا 
زا هراشا  هیانک و  اب  مثیم  نب  بیعـش  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما يزور  .دماین  رد  فالخ  مادکچیه  درک و  ادیپ  ققحت  دوب  هدومرف  میهاربا 

تـسود ار  نادناخ  ام  دریم  یم  يدرم  یتقو  هک  تسابیز  ردـقچ  بیعـش ! يا  دومرف : تفگ و  نخـس  وا  لجا  گرم و  ندـش  کیدزن 
هدرم لاح  نیرتهب  رد  دشاب  نینچ  یـسک  رگا  هک  مناد  یم  دنگوس  ادـخ  هب  داد : خـساپ  بیعـش  .دـیوج  يرود  ام  نمـشد  زا  درادـب و 

دمآ تفر و  تناردارب  ناتسود و  اب  شاب و  هتـشاد  طابترا  تنادنواشیوخ  اب  نک و  یکین  دوخ  قح  رد  بیعـش ! يا  دومرف : ماما  .تسا 
ار ناشیا  يزور  هدـیرفآ  ار  نانآ  هکنآ  نوچ  ینک ؛ یم  هریخذ  تلایع  لها و  ادابم و  زور  يارب  هک  هناهب  نیا  هب  زودـنین  یتورث  نک و 

.تشذگرد دعب  هام  کی  بیعش  ًاقافتا  و  دهد .» یم  ربخ  نم  گرم  زا  ماما  متفگ  شیوخ  لد  رد  : » دیوگ یم  بیعش  .داد  دهاوخ  مه 
حیـضوت .درم  دـهاوخ  عیبر  هاـم  رد  وا  هک  دومرف  دوب  شقوثو  دروم  باحـصا  زا  هک  یفریـص  راـمع  نب  قاحـسا  هب  ماـما  يزور  [ . 7]

نآ نیا و  تسد  رد  هدنکارپ و  ام  هیامرس  هک  درک  ضرع  ماما  هب  قاحسا  هکنآ  نایرج 
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درگ ار  دوخ  تورث  هیامرـس و  همه  عیبر  هاـم  يارب  دومرف : .دورب  تسد  زا  اـم  هیامرـس  دـتفیب  یقاـفتا  رگا  هک  مراد  نآ  زا  میب  تسا و 
تـسد هب  سینخ  نب  یلعم  هکنآ  زا  شیپ  لاس  کـی  [ . 8  ] .تشذـگرد عیبر  هام  رد  قاحـسا  دوب  هداد  ربخ  ماما  هک  هنوگنامه  رواـیب !

هک تفگ  وا  .دیـسرپ  ار  هزمحوبا  لاوحا  ریـصب ، وبا  زا  ماما  .دوب  هداد  عالطا  ار  تانایرج  همه  ماما  دوش  هتـشک  یـسابع  یلع  نب  دواد 
نالف تقو و  نـالف  رد  هک  هدـب  عـالطا  وا  هب  ناـسرب و  مالـس  يو  هب  اـم  لوق  زا  یتفر  وا  دزن  یتقو  دومرف : ماـما  دوب  ملاـس  حـیحص و 

و [ . 9  ] .تشذگرد تعاس  نامه  زور و  نامه  رد  وا  ًاقافتا  .مدوب  هزمح  وبا  دزن  متشگرب و  دیوگ : یم  ریـصب  وبا  .درم  یهاوخ  تعاس 
: دومرف دنا ، هتفرگ  ار  وا  رود  اجنآ  مدرم  تسا و  هدرک  رارف  ناسارخ  هب  ییحی  وا  رسپ  هکنیا  دش و  علطم  دیز  لتق  زا  ماما  هک  یماگنه 

دوب نیا  [ . 10  ] .دـش هتخیوآ  راد  هب  هتـشک و  ناجزوج  رد  مه  وا  اضق  زا  .دوش  یم  هتخیوآ  راد  هب  هتـشک و  شردـپ  دـننام  زین  ییحی 
عقاو هک  یتانایرج  اما  .دوب  هدومرف  ماما  هک  دـندش  عقاو  هنوگنآ  هک  هدـنیآ  تانایرج  ثداوح و  زا  ماما  راـبخا  شرازگ و  زا  يا  همش 

.میوش یم  روآدای  ار  دروم  دـنچ  هک  تسا  دایز  رایـسب  داد ، ربخ  هدـش و  علطم  ماما  طقف  دوبن و  علطم  اهنآ  زا  يدـحا  دـندوب و  هدـش 
يارب ار  شردام  وا  .دوب  هداد  خر  يا  هرجاشم  شردام  هدوب و  ماما  باحـصا  نایوار و  زا  هک  یفوک  يدـسا  هدـیرب  یبا  نب  مزهم  نایم 

هدروآ و ادخ  هناخ  ترایز 
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ارچ مزهم ! يا  دومرف : همدقم  نودب  ماما  دش ، بایفرش  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  روضح  هک  حبص  .دوب  هدرک  يدنت  يو  اب  هنیدم  رد 
نماد رد  يا و  هدرک  تنوکس  نآ  رد  وت  هک  هدوب  یلزنم  وا  مکـش  هک  یناد  یمن  رگم  يدرک ؟ يراتفر  دنت  هنوگنآ  تردام  اب  بشید 

نایانشآ زا  يدرم  [ . 11 ! ] نکم تنوشخ  يدنت و  هنوگنآ  وا  اب  سپ  .يا  هدیشون  ریـش  وا  ياهناتـسپ  هنیـس و  زا  يا و  هتفای  شرورپ  وا 
ار رد  رتخد  نآ  هدش و  هناخ  دراو  هنابـش  درم ، نآ  یتقو  .دوب  ابیز  یکرتخد  دوب ، هدمآ  دورف  هک  يا  هناخ  رد  هدش و  هنیدم  دراو  ماما 
[12  ] .نک هبوت  دوز  تا  یبشید  راک  زا  دومرف : دید ، ار  وا  ات  ماما  .دوب  هتفرگ  ار  وا  ياهناتـسپ  هدرک و  زارد  تسد  درم  دوب ، هدرک  زاب 
هب یخرب  .دمآ  شیپ  فالتخا  درک و  توعد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تیالو  هب  ار  مدرم  دش و  ناسارخ  دراو  هفوک  لها  زا  يدرم  . 
دزن دندرک و  باختنا  يا  هدنیامن  هورگ  ره  .دـندنام  فرط  یب  توافت و  یب  مه  یـضعب  دـندش و  رکنم  یـضعب  دـندیورگ و  درم  نآ 

رـضاح ماما  دزن  یتقو  .درک  تولخ  یکزینک  اب  هار  ناـیم  رد  ناگدـنیامن ، نآ  زا  یکی  ًاـقافتا  .دنداتـسرف  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما 
وا یتسه ؟ هورگ  مادـک  زا  وت  دومرف : دوب ، راکهانگ  درم  نامه  هک  نانآ  يوگنخـس  هب  ماما  دـنداد ، عـالطا  ناـشدوصقم  زا  دـندش و 

كرتخد نآ  هب  يدرکن و  طایتحا  تعاس  نالف  زور و  نالف  رد  ارچ  سپ  دومرف : ماـما  .ما  هدرک  طاـیتحا  هک  ناراداورپ  زا  نم  تفگ :
نیرتهب نیا  دندوب ، تقیقح  بلاط  مدرم  نآ  رگا  دنگوس ، مناج  هب  [ 13  ] درک رایتخا  توکس  درم  و  يدش ؟ کیدزن 
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دشودمآ نسح  نب  هللادبع  دزن  هدوب و  بهذم  يدیز  یشاجن ، هللادبع  .تسا  هدوب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تیناقح  تماما و  ناشن 
یم یـصخش  هناخ  رد  زا  يزور  دـیآ  یم  تدای  دومرف : يو  هب  ماما  .دیـسر  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  روضح  يزور  .تسا  هتـشاد 

یتخادنا و رهن  هب  سابل  اب  ار  تدوخ  وت  تسا و  یکاپان  بآ  هک  دنتفگ  يدیـسرپ ، وت  تخیر و  یم  بآ  هناخ ، نادوان  زا  یتشذـگ و 
روضح زا  یتقو  هللادبع  دندیدنخ !؟ یم  وت  رب  دندز و  یم  دایرف  دندش و  عمج  ترود  إه ؛ هچب  تخیر ؛ یم  وت  تروص  رـس و  زا  بآ 

هیلع  ) قداص ماما  رب  ریـصب  وبا  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  دـنچ  یط  .نارگید و  هن  تسا و  نیا  نم  ربهر  ماما و  تفگ : دـمآ ، نوریب  ماما 
: دیوگ یم  ریـصبوبا  دوخ  .تسا  هدمآ  وا  دزن  لاح  نیا  اب  ارچ  هک  دومرف  خیبوت  ار  وا  ماما  دوب و  بنج  هکیلاح  رد  دش ، دراو  مالـسلا )
اب دـمحم ! ابا  يا  دومرف : .مدـمآ  وا  دزن  تبانج  تلاح  اـب  دوش ، نشور  نم  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ترـضح  تماـما  هکنیا  يارب 

لوصح يارب  ارچ ، ریـصبوبا : يا ؟ هدرواین  نامیا  ایآ  ماما : .مدرک  ار  راـک  نیا  ًادـمع  ریـصب : وبا  ییآ ؟ یم  اـم  روضح  تباـنج  تلاـح 
[ . 14  ] .تسا ربهر  ماما و  وا  کش  یب  هک  متفگ  لد  رد  .نیقی و  نانیمطا و 
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ص 381. هدوملا ، عیبانی  [ 10]

.تاجردلا رئاصب  زا  لقن  ص 27  ج 47 ، راونالاراحب ، [ 11]

ص 268. يرولا ، مالعا  [ 12]

ص 221. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  [ 13]
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، هعیشلا لئاسو  [ 14]
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ثیدح 3. ص 490 ، ج 1 ،
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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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